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×ÎÕ†ÈËÄËÈ "ÀÇ�ÐÁÀJ†ÀÍ ÔÎËÊËÎÐÓ 
ÀÍÒÎËÎ„ÈJÀÑÛ"ÍÛÍ (ÀÔÀ)  
Í�ØÐ ÎËÓÍÌÓØ ÊÈÒÀÁËÀÐÛ 

 
1. ÀÔÀ, I. Íàõ÷ûâàí ôîëêëîðó, ò�ðòèá åä�íë�ð: Ò�ùìàñèá Ô�ð-

ç�ëèjåâ, Ì�ù�ðð�ì Ãàñûìëû, åëìè ðåäàêòîðó â� “ˆí ñ‰ç“ƒí ìƒ�ë-
ëèôè Èñðàôèë Àááàñîâ, ð�j÷èë�ð: Â�ëè �ëèjåâ, Á�ùëóë Àáäóëëà, Áàêû, 
“Ñàáàù“ í�øðèjjàòû, 1994. 

 
2. ÀÔÀ, II. Èðàã-Òƒðêìàí ôîëêëîðó, ò�ðòèá÷èë�ð: ôèëîëî…èjà 

åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Ã�ç�íô�ð Ïàøàjåâ, äîêòîð �áäƒëë�òèô 
Á�íä�ðî‹ëó, ðåäàêòîðó ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Jà-
øàð Ãàðàjåâ, ð�j÷èë�ð: ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Àçàä 
Í�áèjåâ, ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Èñðàôèë Àááàñëû, 
Áàêû, “À‹ðûäà‹“ íÿøðèééàòû, 1999. 

 
3. ÀÔÀ, III. „‰j÷� ôîëêëîðó, òîïëàjûá ò�ðòèá åä�íè, �ƒñåjí 

Èñìàjûëîâ, ðåäàêòîðó ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Jàøàð 
Ãàðàjåâ, ð�j÷èë�ð: ôèîëëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Ãàðà 
Íàìàçîâ, ôèëîëî…èjà åëìë�ðè íàìèç�äè Îðó‡ �ëèjåâ, Áàêû, “Ñ�äà“ 
í�øðèjjàòû, 2000. 

 
4. ÀÔÀ, IV. Ø�êè ôîëêëîðó, ò�ðòèá åä�íë�ð: ôèëîëî…èjà åëìë�ðè 

íàìèç�äè Îðó‡ �ëèjåâ, �èêì�ò �áäƒëù�ëèìîâ, Ðàìàçàí Ãàôà-
ðîâ, Âàãèô Àñëàí, åëìè ðåäàêòîðó â� “ˆí ñ‰ç“ƒíƒí ìƒ�ëëèôè ôèëî-
ëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Jàøàð Ãàðàjåâ, ð�j÷èë�ð: ôèëîëî-
…èjà åëìë�ðè íàìèç�äè �öñåéí Èñìàjûëîâ, ñ�í�òøƒíàñëûã íàìèç�äè 
Ôàèã ×�ë�áè, Áàêû, “Ñ�äà“ í�øðèjjàòû, 2000. 

 
5. ÀÔÀ, V. Ãàðàáà‹ ôîëêëîðó, òîïëàjàíëàð: Èñðàôèë Àááàñëû, 

Ò�ùìàñèá Ô�ðç�ëèjåâ, Í�‡�ô Íàçèì (Ãóëèjåâ), ò�ðòèá åä�íè â� 
“ˆí ñ‰ç“ƒí ìƒ�ëëèôè ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Èñðàôèë 
Àááàñëû, ðåäàêòîðëàðû: ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Jàøàð 
Ãàðàjåâ, ôèëîëî…èjà åëìë�ðè íàìèç�äè, äîñåíò �ƒñåjí Èñìàjûëîâ, 
ð�j÷èë�ð: ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó Á�ùëóë Àáäóëëà, ôèëîëî…èjà 
åëìë�ðè íàìèç�äè Îðó‡ �ëèjåâ, “Áàêû“, “Ñ�äà“ í�øðèjjàòû, 2001. 
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6. ÀÔÀ, VI. Ø�êè ôîëêëîðó, ò�ðòèá åä�íè: �èêì�ò �áäƒëù�ëè-
ìîâ, åëìè ðåäàêòîðó ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Jàøàð 
Ãàðàjåâ, “ˆí ñ‰ç“öí ìƒ�ëëèôè ñÿíÿòøöíàsëûã íàìèçÿäè Fàèã ×ÿ-
ëÿáè, ð�j÷è ôèëîëî…èjà åëìë�ðè íàìèç�äè �öñåéí Èñìàjûëîâ. Áàêû, 
“Ñ�äà“ í�øðèjjàòû, 2002. 

 
7. ÀÔÀ, VII. Ãàðàãîjóíëó ôîëêëîðó, ò�ðòèá åä�íë�ð: ôèëîëî…è-

jà åëìë�ðè íàìèç�äè �öñåéí Èñìàjûëîâ, Ãóðáàí Ñƒëåjìàíîâ, åë-
ìè ðåäàêòîðó ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Ãàðà Íàìà-
çîâ, ð�j÷èë�ð, ôèëîëî…èjà åëìë�ðè äîêòîðó Èñðàôèë Àááàñëû, ôèëîëî…èjà 
åëìë�ðè íàìèç�äè Îðó‡ �ëèjåâ. Áàêû, “Ñ�äà“ í�øðèjjàòû, 2002. 

 
8. ÀÔÀ, VIII. Àüáàáà ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿíëÿð: ôèëî-

ëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, Òàúèð Ãóðáàíîâ, ðå-
äàêòîðó ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Èñðàôèë Àááàñëû, ðÿé-
÷è ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè ßçèç ßëÿêáÿðëè, Áàêû, “Ñÿäà” íÿø-
ðèééàòû, 2003. 

 
9. ÀÔÀ, IX. Ýÿíúÿáàñàð ôîëêëîðó, òÿðòèá åäÿíëÿð: ôèëîëîýèéà 

åëìëÿðè íàìèçÿäè Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, Ðàçèéÿ Ãóëèéåâà, ðåäàêòîðó 
ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Èñðàôèë Àááàñëû, ðÿé÷èëÿð ôèëî-
ëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ñÿðõàí Õàâÿðè, Àüàâåðäè Õÿëèë, Áàêû, 
"Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 2004. 

 
10. ÀÔÀ, X. Èðÿâàí ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿíëÿð: ôèëîëî-

ýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íà-
ìèçÿäè ßçèç ßëÿêáÿðëè, ðåäàêòîðó ïðîô. Èñðàôèë Àááàñîâ, ðÿé÷èëÿð: 
ÀÌÅÀ-íûí ìöõáèð öçâö Òåéìóð Áöíéàäîâ, ïðîô. Ãàðà Íàìà-
çîâ. Áàêû, "Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 2004. 

 
11. ÀÔÀ, XI. Øèðâàí ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿíëÿð: ôèëî-

ëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîê-
òîðó Ñåéôÿääèí Ãÿíèéåâ, ðåäàêòîðó ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó 
Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Îðóú 
ßëèéåâ, Àüàâåðäè Õÿëèë. Áàêû, "Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 2005. 
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12. ÀÔÀ, XII. Çÿíýÿçóð ôîëêëîðó, òîïëàéûúûëàð: ô.å.ä. Âÿëè 
Íÿáèîüëó, ô.å.í. Ìóõòàð Êàçûìîüëó, ô.å.í. ßôñÿëÿääèí ßñýÿð, òÿð-
òèá åäÿíëÿð: ßôñÿëÿääèí ßñýÿð, Ìóõòàð Êàçûìîüëó, ðåäàêòîðó: 
ô.å.ä. Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ðÿé÷èëÿð: ô.å.í. Òÿùìàñèá Ôÿðçÿëèéåâ, 
ô.å.í. Îðóú ßëèéåâ. Áàêû, "Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 2005. 

 
13. ÀÔÀ, XIII. Øÿêè-Çàãàòàëà ôîëêëîðó, òÿðòèá÷èëÿð: ôèëîëîýèéà 

åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîô. Èñðàôèë Àááàñëû, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 
Îðóú ßëèéåâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ìÿòàíÿò Àáäóëëàéåâà, 
åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, 
ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Òÿùìàñèá Ôÿðçÿëèéåâ, ôèëî-
ëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ðàìèë ßëèéåâ. Áàêû, "Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 
2005. 

 
14. ÀÔÀ, XIV. Дярбянд ôîëêëîðó, топлайыъылар: ôèëîëîýèéà 

åëìëÿðè äîêòîðó Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 
Ñàìèëÿ Õóðäàìèéåâà, òÿðòèá÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, Ùö-
ñåéí Èñìàéûëîâ, Òàùèð Îðóúîâ, åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè 
äîêòîðó Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 
Ñÿрõàí Õàâяðè, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Àüàâåðäè Õяëèë. Áàêû, 
"Ñÿäà" íÿøðèééàòû, 2006. 

 
15. ÀÔÀ, XV. Äÿðÿëÿéÿç ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿíëÿð: 

ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Ùÿñÿí Ìèðçÿéåâ, ôèëîëîýèéà 
åëìëÿðè äîêòîðó Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè 
ßçèç ßëÿêáÿðëè, åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó Ùö-
ñåéí Èñìàéûëîâ, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð Èñ-
ðàôèë Àááàñëû, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Îðóú ßëèéåâ. Áàêû, "Ñÿ-
äà" íÿøðèééàòû, 2006. 

 
16. ÀÔÀ, XVI. Àüäàø ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿí: Èëêèí 

Ðöñòÿìçàäÿ, åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó Ùöñåéí 
Èñìàéûëîâ, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè ßôçÿëÿääèí 
ßñýÿð, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Ìóõòàð Èìàíîâ. Áàêû, "Ñÿäà" 
íÿøðèééàòû, 2006. 
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17. ÀÔÀ, XVII. Муьан ôîëêëîðó, òîïëàéаны: Билал Щцсей-
нов; òÿðòèá åäÿíи вя åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó 
Щцсейн Исмайылов; ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Сейфяд-
дин Рзасой вя ôèëîëîýèéà åëìëÿðè íàìèçÿäè Аьаверди Хялил. Áàêû, 
"Нурлан" íÿøðèééàòû, 2008. 

 
18. ÀÔÀ, XVIII. Шяki folkloru, III cild, òîïëàéаны вя òÿðòèá 

åäÿíи: Hikmяt Ябдцлщяимов; åëìè ðåäàêòîðó: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè 
äîêòîðó, профессор Щцсейн Исмайылов; ðÿé÷èëÿð: AMEA mцxbir 
цzvц, filologiya elmlяri doktoru, professor Tofiq Hаъыйев, фilolo-
giya elmlяri doktoru, professor Иsrafil Aббаслы. Áàêû, "Нурлан" 
íÿøðèééàòû, 2009. 

 
19. ÀÔÀ, XIX. Зянэязур folkloru, II cild, òîïëàéаны Ряшид 

Тящмязоьлу, òÿðòèá åäÿíи: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, профессор 
Щцсейн Исмайылов, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè намизяди Ряшид Тящмязоь-
лу, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè намизяди Язиз Ялякбярли; åëìè ðåäàêòîðó: ôè-
ëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, проф. Щцсейн Исмайылов; ðÿé÷èëÿð: ôèëîëî-
ýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, проф. Исрафил Аббаслы, filologiya elmlяri dok-
toru, prof. Гара Намазов. Áàêû, "Нурлан" íÿøðèééàòû, 2009. 

 
20. ÀÔÀ, XX. Лору-Пямбяк ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿí-

ëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè доктору, профессор Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, 
ôèëîëîýèéà цзря фялсяфя доктору ßçèç ßëÿêáÿðëè, ðåäàêòîðó ôèëîëî-
ýèéà åëìëÿðè доктору, ïðîô. Èñðàôèë Àááàñлы, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà 
åëìëÿðè доктору, ïðîô. Ãàðà Íàìàçîâ, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè докто-
ру, ïðîô. Мящяррям Ъяфярли, Áàêû, "Нурлан" íÿøðèééàòû, 2011. 

 
21. ÀÔÀ, XX. Газах ôîëêëîðó, òîïëàéûá òÿðòèá åäÿíëÿð: ôèëî-

ëîýèéà åëìëÿðè доктору, профессор Ùöñåéí Èñìàéûëîâ, ôèëîëîýèéà 
åëìëÿðè доктору, профессор Мцрсял Щякимов, ðåäàêòîðó ôèëîëîýè-
éà åëìëÿðè доктору, ïðîô. Рцстям Рцстямзадя, ôèëîëîýèéà цзря 
фялсяфя доктору Рза Хялилов, ðÿé÷èëÿð: ôèëîëîýèéà åëìëÿðè докто-
ру Мащмуд Аллащманлы, ôèëîëîýèéà цзря фялсяфя доктору Язиз 
Ялякбярли, "Нурлан" íÿøðèééàòû, 2011. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 7  

БОРЧАЛЫ-ГАРАПАПАГ ФОЛКЛОРУНУН 
ТЯМЯЛ ЮЗЯЛЛИКЛЯРИ 

 
Тцркляр чохясрлик тарихляри бойу юзляринин зянэин мяняви-

мядяни сярвятлярини йаратмышлар. Бу сярвятляр арасында гядим-
лийи, юзцнямяхсуслуьу вя тякрарсызлыьы иля сечилян шифащи ядябий-
йат нцмуняляри хцсуси йер тутур. 

Халг ядябиййатынын юйрянилмяси кечмиш тарихи щягигятлярин 
ашкарланмасында бюйцк рол ойнамагла йанашы, зяманямизля, 
мцасир эцнцмцзля баьлы эерчякликляри дя якс етдирир. Яъдадлары-
мыздан мирас галан улу яняня давам етдирилир вя буэцнцн 
юзцндя дя мяняви сярвятимизя ялавя олунан гиймятли фолклор ин-
ъиляри йарадылыр. 

Халг ядябиййаты биздян яввял йашайанларын ясрляр бойу 
газандыглары щяйат вя ямяк тяърцбясини, еляъя дя дахили, мяняви 
алямини айдынъа якс етдирян ясл мцдриклик хязинясидир. Одур ки, 
бу сярвяти ону йараданларын, йашаданларын тарихи иля вящдятдя, 
ардыъыл вя системли шякилдя арашдырмаг, йаддашлардан йазыйа 
кючцрцб няшр вя тяблиь етмяк фолклоршцнаслыг гаршысында дуран 
ян ваъиб мясялялярдяндир. Йусиф Вязир Чямянзяминли вахтиля 
йазырды: «…тцркляр зянэин бир халг ядябиййатына маликдирляр вя 
чалышмаг цчцн эениш бир сащя вардыр. Мясялянин чятинлийи халг 
ядябиййатындакы тясирляри арашдырмаг, ондакы гаранлыг нюгтяля-
ри изащ етмякдян ибарятдир»1. Шярщя ещтийаъы олан, елми арашдыр-
малар тяляб едян гаранлыг нюгтяляр ися щяля дя чохдур. 

Азярбайъан фолклорунун топланмасыны, тядгигини вя тяблиьини 
йахшылашдырмаьа даир конкрет тядбирлярин ишляниб щазырланмасын-
дан вя щяйата кечирилмясиндян бящс едян Йашар Гарайев щаглы 
олараг йазырды: «Юз гядимлийиня вя зянэинлийиня, уникал мязмун 
вя форма кейфиййятляриня эюря хцсуси сечилян, юзцндя тякрарсыз мя-
няви вя бядии дяйярляри бирляшдирян Азярбайъан фолклору юйрянил-
мяси, няшри, тяръцмяси вя йайылмасы бахымындан хейли эери галыр»2. 
Азярбайъан мцстягиллик ялдя етдикдян сонра бу чатышмазлыг гис-
                                                

1 Й. В. Чямянзяминли. Ясярляри. Цч ъилддя, ЫЫЫ ъилд, Бакы, 1977, с. 62-63.  
2 «Ядябиййат вя инъясянят» гязети, 2 нойабр, 1990. 
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мян дя олса арадан галдырылмыш, АМЕА-да айрыъа Фолклор Инсти-
туту йарадылдыгдан сонра бу сащядя бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.  

Милли фолклорумузун зянэин вя чохшахяли бир голу да Эцр-
ъцстанда йаранмыш, инкишаф етдирилмиш вя тяблиь олунмушдур. 
Буну илк нювбядя та гядимлярдян бу яразидя мяскунлашмыш йер-
ли Азярбайъан тцркляринин йарадыъылыьы иля ялагяляндирмяк лазым-
дыр. Бу бюлэядян топланмыш фолклор юрнякляриндя мцхтялиф иъти-
маи формасийалары, айры-айры тарихи дюврляри сяъиййяляндирян хцсу-
сиййятляря раст эялинир. Лакин Эцръцстанда тцркдилли халг ядя-
биййатынын инкишафыны тякъя Борчалы-Гарайазы фолклору иля, башга 
сюзля, етник ярази фолклору иля мящдудлашдырмаг олмаз. Тцрк-
Азярбайъан шифащи ядябиййаты мцхтялиф миллятлярин йашадыьы Ъя-
нуб-Гярби Эцръцстанда (Ащысга-Ахалкялякдя), Триалетдя (Зал-
га-Бармагсызда) вя гядим Тифлисин юзцндя дя эениш шющрят га-
занмышдыр. Халг ядябиййатымызын айры-айры жанрларына аид нцму-
няляр тарихян бу яразилярдя дя йараныб инкишаф етмишдир. 

ХЫХ йцзилдя Тифлисин Гафгазын мядяни мяркязи ролуну ой-
намасы вя бу шящярдя полиграфийа ишляринин сцрятли инкишафы Эцр-
ъцстанда йашайан мцхтялиф миллятляр арасында мяшщур олан 
Тцрк-Азярбайъан фолклору нцмуняляринин рус вя эцръц дилля-
риндя чапына эениш имканлар ачмышдыр. Дастан, наьыл, яфсаня, 
лятифя вя рявайятляримиз, аталар сюзц, мащны вя байатыларымыз рус 
вя эцръц дилляриня тяръцмя олунараг илк дяфя бурада чап олун-
мушдур. Бу, халг ядябиййатымыза олан мараьы даща да артыр-
мышдыр. Щяля ХЫХ йцзилдян башлайараг К. Гварамадзе, Н. Аса-
тиани, Н. Марр, Е. Таьаишвили вя башга эцръц алимляри, фолклор-
шцнаслары Эцръцстанын мцхтялиф эушяляриндя тцркдилли халг 
ядябиййаты инъиляринин топланмасы ишиндя хейли ямяк сярф етмишляр. 

ХЫХ йцзилдян етибарян Эцръцстанда Тцрк-Азярбайъан фолк-
лору гаршылыглы инкишаф йолуна гядям гоймуш, онун тясир даиряси 
эенишлянмишдир. Бу тясир вя файдаланма нятиъясиндя ян дяйярли 
фолклор нцмуняляримизин йени вариант вя версийалары йаранмышдыр. 

Милли ядябиййатларын гаршылыглы ялагя вя баьларыны юйрянмяк 
иши бу эцн даща эярякли вя цмдя вязифялярдяндир. Беля ки, щеч бир 
халгын милли мядяниййяти тяърид олунмуш шякилдя инкишаф етмир, 
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тябии вя зярури олараг диэяр халгларын мядяниййятиня тясир 
эюстярир, ейни заманда ондан файдаланыр. Тарих бойу гоншулуг 
шяраитиндя йашайан Азярбайъан вя эцръц халгларынын шифащи вя 
йазылы ядябиййатлары дя щямишя гаршылыглы ялагядя инкишаф етмишдир. 

Халгларын ядябиййат тарихи тяърцбясини, гаршылыглы ядяби-мя-
дяни ялагяляр тарихини, башга сюзля, кечмишини юйрянмядян бу 
вцсятин мигйасыны, щцдудларыны мцяййянляшдирмяк чятиндир. 

Эцръцстанда Тцрк-Азярбайъан фолклору яняняляринин тяд-
гиги бу мясяляляря айры-айрылыгда дейил, комплекс шякилдя йа-
нашма тяляб едир. Бцтювлцкдя эютцрдцкдя айдын олур ки, 
Эцръцстанда Тцрк-Азярбайъан фолклорунун йаранмасынын, ин-
кишафынын вя она олан мараьын кюкляри гядим вя чохшахялидир. 
Бцтцн бунлары юйрянмяк щям ядяби ялагяляримизин, щям милли 
фолклорумузун, щям дя дилимизин тарихини, нцфузуну вя йайыл-
ма сярщядлярини доьру-дцрцст арашдырмаг цчцн эяряклидир. Щ. 
Зейналлынын щяля 1926-ъы илдя йаздыьы кими «Азярбайъан йалгыз 
юйрянилмямялидир. Башга тцрк елляри иля бирликдя тядгиг едилмя-
лидир»3. Бу иш мцасир дюврдя, милли мцнасибятлярин йени мярщя-
лясиндя даща ящямиййятли, файдалы вя актуалдыр. 

Борчалынын мцхтялиф эушяляриндян йазыйа алынмыш нцмуня-
лярдя сяма щадисяляриня, астрал ъисимляря даир фантастик, при-
митив тясяввцрлярин нятиъясиндя мейдана эялмиш мифик Эцняш, 
Ай вя Улдуз сурятляриня даща чох тясадцф олунур. Астрал мифик 
образларын йаранмасы ися патриархат дюврц, якинчилийин инкишафы 
иля ялагяляндирилмялидир. Бир гядяр дар анламда олан етногоник 
мифляр ися инсанын ня вахт мяскунлашдыьыны мцяййян едир. Бу 
гябил юрнякляр инсанларын индики яразидя щансы замандан мяс-
кунлашдыьыны эюстярян ян етибарлы дялиллярдяндир. Бу бахымдан 
бюлэядян топланмыш «Анахатыр» мифи хцсуси мараг ойадыр. Бу 
мифоложи юрняк Азярбайъан тцркляринин тарихян йашадыглары 
яразийя ян гядим заманлардан баьлылыьыны эюстярян надир бир 
фолклор инъисидир. Мифоложи рявайятдян эюрцндцйц кими бу яра-
зинин бцтцн топонимик атрибутлары гядим тцрклярин тяфяккцрц иля 

                                                
3 Щ. Зейналлы. Сечилмиш ясярляри, Бакы, 1983, с. 115. 
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баьлы формалашмышдыр. Бу кими нцмуняляря реэиондан топлан-
мыш мифоложи мятнлярдя сых-сых раст эялмяк мцмкцндцр.  

О да мараглыдыр ки, тцрк етногоник мифляринин ясас сурят-
ляриндян олан Оьузун (оьузларын) индики инсанлардан даща юн-
ъя йашамасы щаггында чох мараглы бир юрняйи эцръц фолклор-
чусу вя етнографы М. Ъанашвили щяля ХХ йцзилин яввялляриндя 
йазыйа алараг эцръц дилиндя дяръ етдирмишдир4. Сонралар щямин 
нцмунянин русъайа тяръцмясини тягдим едян Й. Вирсаладзе 
ону оьуз тайфасы щаггында дцшцнъя адландырыр5. Мятндя 
дейилир ки, оьузлар индики инсанлардан яввял йашамышлар. Онлар 
нящянэ, уъабой олублар. Инсанлардан цч-дюрд дяфя щцндцр 
имишляр. Даща сонра мятндя оьузларын индики «ъылыз» инсанларла 
илк эюрцшляри тясвир олунур. Эуйа физики яламятляриня эюря 
оьузлара нисбятян чох зяиф олан бу инсанларын ягли даща чох 
инкишаф етмишди. Аналожи мифик сцжет сонралар Азярбайъанын 
Дашкясян районунун Дястяфур кяндиндя йазыйа алынмышдыр6. 
Охшар сцжетляр А. Аъаловун да диггятини ъялб етмишдир: «Оьуз-
ларын бядянъя чох нящянэ олмасы вя сонрадан мящв олараг 
арадан чыхмасы барядя мифляр, мифоложи рявайятляр тцрк халглары 
арасында эениш йайылмышдыр. Эцръц фолклорунда гаршылашдыьымыз 
ейни сцжет дя бу даиряйя дахилдир вя эюрцнцр, ня вахтса Азяр-
байъандан алынмышдыр»7. Тядгигатчынын бу фикриня ону ялавя 
едирик ки, мятни гялямя алмыш М. Ъанашвили Гах-Загатала 
бюлэясиндя мяскунлашмыш ингилойлардандыр. Онун фолклорчу 
кими фяалиййяти дя мящз бу бюлэя иля баьлы олмушдур вя эцръц 
елми иътимаиййятиня бу шяхс «Ингило Ъанашвили» кими бяллидир. 
Ингило Ъанашвили чохлу халг ядябиййаты нцмуняляри иля йанашы, 
щямин миф мятнини дя Азярбайъанда йашайан ингилойлардан 
топлайыб йазыйа алмышдыр ки, еля бу факт да А. Аъаловун фикриня 
тамамиля щагг газандыра биляр.  

                                                
4 Гядим Эцръцстан. ЫЫ ъ., 4-ъц бюлмя, Тбилиси, 1907, с. 201-203 (эцръц 

дилиндя)  
5 Грузинские народные предания и легенды. М., 1973, с. 330. 
6 Азярбайъан мифоложи мятнляри (топл. А.Аъалов), Бакы, 1988, с. 44-45. 
7 Йеня орада, с. 181.  
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Етногоник мифлярдян бящс едян Б. Сейидоьлу ону беля ся-
ъиййяляндирир: «Мяншя мифляринин щяр бири йени бир дуруму яля алыр 
вя анладыр. Бу дурум дцнйанын башланьыъындан бяри мювъуд де-
йилдир. Мяншя мифи космогоник мифин тамамлайыъысы вя давамы-
дыр. Бу мифляр дцнйанын насыл дяйишдийини вя йа насыл даща зянэин 
йахуд даща фаьыр олдуьуну ачыглар»8. Борчалыда йазыйа алынмыш 
мифоложи мятнляр тядгигатчынын фикрини бир даща тясдигляйир. 

Бюлэядян топланмыш нцмуняляр сырасында тотемизмля баьлы 
мифик-яфсаняви сцжетляр дя диггяти ъялб едир. Бу гябилдян олан 
юрняклярдя гядим инанышлар юз илкин ъизэилярини (форма, бядии вя 
с.) олдуьу кими сахлайа билмясяляр дя, архаик-мифоложи сяъиййя-
лярини итирмямишляр вя мювъуд мифоложи ирсимизин мараглы нцму-
няляри кими тядгигата ъялб олуна билярляр. Бу бахымдан Кя-
пянякчи вя Дарваз сунурларында мяшщур олан «Гараняр»9 вя 
аналожи «Щяршянин оъаьы»10 мятнляри даща сяъиййявидир. Гара-
няр Кяпянякчидя, Щяршянин оъаьы ися Дарвазда оъагды, зийа-
рятэащды, анд йериди. Мцгяддяс пирлярля ялагядар Борчалынын 
аьыр елляриндян олан щяр ики кянддя Оъагюйц, Оъаглы тайфасы 
йашайыр. Зийарятэащларын йаранмасы иля баьлы олан бу сцжетляр 
илк бахышдан садя яфсаня тясири баьышласа да, диггятли мцшащи-
дяляр нятиъясиндя онларда мифик цнсцрляри чох асанлыгла ашкар-
ламаг олар. Мясялян: марала (ъцйцря) чеврилян гадынын мифо-
ложи ъизэиляри овчулугла баьлы мифлярдяки щами рущлары (танрылары) 
хатырладыр; марал сцдц сещрли-мифик васитя, боллуг, бярякят рям-
зи кими тясвир олунур. Бурада тцрк мифолоэийасы цчцн сяъиййяви 
олан оъаг тапынышынын (култунун) яламятляри дя айдын эюрцн-
мякдядир11. Гадынын яриня вердийи кюсюв оъаьа, зийарятэаща 
чевриляряк аиляйя мянфяят эятирир (марал сцдцнц явяз едир). Бу 

                                                
8 Б. Сейидоьлу. Митоложи цзяриня арашдырмалар. Мятнляр вя тящлилляр. 

Ярзурум, 1990, с. 12. 
9 Азярбайъан мифоложи мятнляри, с. 63-65. 
10 Сюйляйяни: Фатма Йусиф гызы Щаъылар, 70 йаш, Болнис районунун 

Дарваз кянди, 1984. 
11 Бу барядя бах: С. Алйылмаз. Борчалылы билим адамы, еьитимчи, шаир 

Валещ Щаъылар. Анкара, 2003, с. 82-97; Йеня онун: Борчалы мифик 
тяфяккцрцндян поетик эерчяклийя, Тифлис, 2004.  
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яразидян топланмыш бязи нцмунялярдя маралла йанашы гурд да 
тотем кими хатырланмагдадыр. 

Мифоложи мотив вя цнсцрлярля зянэин олан «Китаби-Дядя 
Горгуд» бойлары иля сясляшян бязи мятнлярин бюлэядян йазыйа 
алынмасы фолклоршцнаслыьымыза бу мювзу иля баьлы дяйярли билэи-
ляр вермякля йанашы, бир сыра мювъуд проблем-мясялялярин щял-
линдя дя йардымчы ола биляр. Яски тцрк инанышларындан доьмуш 
«Язрайылла ъаван» ящвалаты дедикляримизи тясдигляйир. 

Бюлэядя «Китаби-Дядя Горгуд»ла баьлы башга сцжетляря дя 
тясадцф олунур. Онлардан бири Тяпяэюз щаггындадыр12. Тцрк-
дилли халгларын шифащи халг ядябиййатында эениш йайылмыш бу ми-
фик сурятин хариъи яламятляри вя ямяли фяалиййятиня хас олан ясас 
хцсусиййятляр бу нцмунядя дя горунуб сахланмышдыр. Аналожи 
мотивлярин тясвири: ушаьын шир тяряфиндян бяслянмяси, Тяпяэюзцн 
зийанкарлыьы, гящряманын (мятндя Ящмяд оьлу Сяфяр) гойун 
дярисиня бцрцняряк полифемин тяк эюзцня кюсюв басмасы мят-
нин улу тцрк мифоложи гайнаьынын тясири нятиъясиндя формалаш-
дыьыны вя архаик вариантлардан бири олдуьуну сцбут едир. 

Дедикляримиздян беля бир нятиъяйя эялмяк олар ки, Азярбайъан 
тцркляринин мяскунлашдыьы Борчалы бюлэяси гядим тцрк етник-
мядяни системинин елми-нязяри ъящятдян шярщи цчцн дяйярли 
материалларла зянэин олан бир яразидир. Бурадан топланмыш мифо-
ложи мятнлярин тящлили яски тцрк мядяниййятинин бу ярази иля баьлы 
олан бир сыра мараглы юрнякляри иля гаршылашдыьымызы сцбута йетирир. 

Азярбайъан вя индики Эцръцстан яразисиндя йашамыш гядим 
тцркляр дя сяма ъисимляриндян Айа, Эцняшя ситайиш етмиш, 
онларын щярарятини, ишыьыны щям юзляри, щям щейванлар, щям дя 
диррикляри цчцн мцщцм щяйат мянбяйи щесаб етмишляр. Онлар 
Эцняшин, Айын илк мифик образларыны йаратмыш, бу образлары эащ 
оьлан вя гыз, эащ ики гардаш, эащ да баъы-гардаш кими тясяввцр 
етмишляр. Бу ъящят Борчалыдан топланмыш космогоник миф 
мятнляриндя юзцнц айдын эюстярир. 

Инсанлар алгыш заманы «цстцня эцн доьсун!», гарьыш едяр-
кян ися «цстцня эцн доьмасын!» - демишляр. Б. Абдуллайев йа-
                                                

12 Азярбайъан мифоложи мятнляри, с. 90-91. 
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зыр: «Йаьышын, долунун кясилмяси, думанын, булудун гачырыл-
масы даща доьрусу; билаваситя эцняши чаьырмагла баьлы иъра 
олунан ян мяшщур мярасим «Году-году»дур ки, бир сыра мян-
бялярдян онун йахын вахтлара гядяр йашамасы бялли олур»13. Бу 
фикирлярля баьлы хатырламаг истяйирик ки, Гарайазыда, Борчалыда 
бу мярасим «Доду-доду» ады иля бу эцн дя йашамагда, иъра 
олунмагдадыр. Щаггында сюз эедян мярасим няьмяси ясасян 
даьда вя йа бинядя узун сцрян йаьышын кясилмяси, думанын, 
чянин даьылыб Эцняшин чыхмасы истяйи иля ифа едилир. 

Борчалы-Гарайазыда эениш йайылмыш мювсцм няьмяляриндян 
бири дя «Йаьма, йаьыш» адлы поетик нцмунядир. Илк бахышдан о 
гядяр дя яски тясир баьышламайан бу мятн бюйцк дяйишкянлийя 
уьрамасына бахмайараг, бир сыра архаик елементляри, атрибут-
лары юзцндя якс етдирмякдядир. Бу, илк юнъя мащныны иъра едя-
нин тябии щадисяйя мцраъияти иля ялагядардыр. Инсанын билаваситя 
йаьыша мцраъияти мятнин яски инанышла баьлы олуб, мифик сяъиййя 
дашымасыны эюстярян ян етибарлы дялилдир. 

Арыхлы ъамааты ися индинин юзцндя дя узун сцрян гураглыг 
заманы кяндин кющня мязарлыьындакы Щаъы Нурунун гябрин-
дян торпаг эютцрцб торбада Ещрам (Храм) чайына салырлар ки, 
йаьыш йаьсын. 

Яски заманларда Борчалы тцркляри бу фикирдя олублар ки, чян, 
чисяк, гара думан Чян гарысынын ямялляридир. О гязяблянян 
заман юз торбасыны ачыб чян-думаны бурахыр. Йелин, кцляйин дя 
юз щами-танрысы вар, адына Йел баба дейирляр. Дейилянляря эюря, 
узун мцддятли чян-чисяк Йел бабанын хошуна эялмир, ясиб 
щамысыны даьыдыр. 

Болус-Кяпянякчи кянди йахынлыьындакы Йел даьы да щамы-
нын ситайиш етдийи сынанмыш зийарятэащдыр14. Цмумиййятля де-
сяк, Йел баба Эцръцстан тцркляринин тясяввцрцндяки мифоложи 
сурятляр арасында юзцнямяхсус йер тутур. 

Эцръцстан тцркляринин мярасимляри вя онларла ялагядар йа-
ранан вя иъра олунан няьмяляр халгымызын яски инам вя етигад-

                                                
13 Б. Абдуллайев. Щаггын сяси. Бакы, 1989, с. 137. 
14 Азярбайъан мифоложи мятнляри, с. 52-53. 
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ларындан доьмуш, онларын кечмиш вя индики щяйат тярзиндя, 
мяишятиндя башлыъа йер тутмушдур. Бцтцн бунлар халгын мядяни 
тарихи инкишафынын, етник хцсусиййятляринин щяртяряфли юйрянилмяси 
бахымындан эяряклидир вя щаггында данышдыьымыз мювсцм, 
мяишят вя б. мярасимляр вя няьмяляр эяляъякдя даща ящатяли 
тядгигат обйектиня чевриля билярляр. 

Щяйат-юлцм, хейир-шяр, аь-гара, йахшы-пис, эеъя-эцндцз вя бу-
на бянзяр анлайышлар дуалист тясяввцрлярля баьлы инамлар кими яски-
дян бяри инсан тяфяккцрцндя мяскунлашмышдыр. Фолклорун архаик 
жанры сайылан алгыш вя гарьышлар да инсанларын бир-бириня икили мцна-
сибятиндян доьмушдур. Алгыш едянин цз тутдуьу кимсяйя мцна-
сибяти мцсбят, гарьыш едянинки ися мянфи олур. Арашдырмаларда бу 
ифадялярин йаранмасы анимизмля, рущларла ялагяляндирилмишдир. 

Бюлэядя чох ишлянян «Башы дювлятли олсун» алгышы мцдрикъя-
синя дейилмиш вя «Китаби-Дядя Горгуд»да юз яксини тапмыш 
«Баба малындан ня файда, башда дювлят олмаса» кяламы иля 
сясляшир. Борчалы аьзында эениш йайылмыш «Дюлянсин, дюшянсин, 
оьуллу-гызлы олсун» алгышы да Горгуд дядянин оьуз бяйляриня 
вердийи хейир-дуаны хатырладыр. Епосун бойларында фетишист вя 
тотемист тясяввцрляр етигаддан доьмуш йурд йериня, суйа, 
аьаъа мцгяддяс бир варлыг кими инам вя ещтирам бу реэионда 
аьызларда долашан халг ифадяляриндя алгыш шяклиндя юзцнц эюс-
тярмякдядир: «Эюй йайлаьын, сярин булаьын олсун», «Ахар сулар 
гапындан ахсын», «Йерин йурдун сайалы олсун» вя б. 

Мярасимлярдя адлары щалланан мифик образлар сырасында 
Хыдырняби даща мяшщурдур. Бюлэялярдя хейирхащлыг рямзи олан 
Хыдырняби (Хыдырялляз, Хыдырилйас) иля баьлы алгыш нцмуняляриня 
даща чох тясадцф олунур. Мясялян, «Диляйин, Хыдырнябин гябул 
олунсун». Башга бир юрняйин – «Гялямин гырмызы чякилсин» ал-
гышынын архасында да Хыдырняби иля баьлы беля бир етигад дурур: 
Ахыр чяршянбя эцнц тювлянин пянъярясинин аьзына бир йумурта, 
ики карандаш – гара вя гырмызы гялямляр гойарлар. Сящяр щямин 
йумуртанын цстцндя Хыдырнябинин чякдийи хятт эюрцняр. Яэяр 
хятт гырмызы гялямля чякилибся, бяхтиня йумурта гойулан шяхс 
хошбяхт олаъаг. Гара гялямля хятт чякилярся, тярсиня олаъаг. 
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Гарьышлардан бязиляриндя ишлядилян яски сюз вя ифадяляр дя бу 
нцмунялярин гядимлийини сцбут едир. Бязи гарьышларда ися халгын 
шяр (йас) анламы иля баьлы «гара», «эюй», «боз» сифятляриндян исти-
фадя олунур: «Ялин гара хыналы галсын», «Ъанына гара башлы гурд-
лар дцшсцн», «Гара йара», «Гара йердя гал», «Эцнцн эюй яскийя 
дюнсцн», «Бахтыны эюй яскийя бцкцм, йандырыб кцл ейляйим, 
кцлцнц чайа тюкцм», «Бойуну боз ипля юлчцм». Бязи гарьыш 
мятнляри ганадлы ифадяляри хатырладыр вя мцяййян изащат тяляб едир. 

Мялум олдуьу кими, «Деревянная красавица» («Аьаъдан 
йонулмуш эюзял» - В.Щ.) адлы бир Азярбайъан наьылыны И. Сен-
ковски рус дилиня чевирмиш вя 1825-ъи илдя «Полйарнайа звезда» 
дярэисиндя чап етдирмишдир. Щарада, кимдян вя ким тяряфиндян 
топланмасы бялли олмайан бу нцмунянин «татар дилиндян» тяр-
ъцмясиня даир редаксийа гейди онун илк тяръцмя вя няшр олун-
муш Азярбайъан наьылы олдуьуну сцбут едир15. Фолклоршцнас-
лыьмызда бундан сонра «Людям верить нельзя» («Инсанлара 
инанмаг олмаз») адлы икинъи Азярбайъан наьылынын рус дилиня 
тяръцмяси вя 1852-ъи илдя «Кавказ» гязетиндя дяръи барядя дя 
мялумат варды16. Бу наьылын да щарадан, кимдян вя ким 
тяряфиндян топланыб йазыйа алынмасы вя тяръцмя едилмясиня даир 
щеч бир мялумат йох иди.  

Арашдырмаларымыз ХЫХ йцзилин яввялляриндя наьылларымызын 
сюйляйиъиляри, топлайыъылары, еляъя дя тяръцмя вя няшр тарихи щаг-
гында йени мцддяалар ортайа чыхарыр. Беля ки, нашири П. Санков-
ски олан «Тифлисские ведомости» гязетинин 1830-ъу ил, 13 нойабр 
тарихли, 91-ъи сайында «З…..в» (Дмитри Йелисейевич Зубарйев) 
имзалы мцяллифин Загафгазийа яйалятиня сяйащяти нятиъясиндя 
йазыйа алдыьы вя рус дилиня чевирдийи, нядянся диггятлярдян йа-
йынмыш «Татарский сказочник» («Татар наьылчысы») вя «Сказка 
о человеке и змее» («Инсан вя илан щаггында наьыл») башлыглы 

                                                
15 Н. Сейидов, Азярбайъан наьыллары щаггында – «Азярбайъан шифащи 

халг ядябиййатына даир тядгигляр», Бакы, 1961, с. 52; П. Яфяндийев, 
Азярбайъан шифащи халг ядябиййаты, Бакы. 1992. с. 29. 

16 Хаджи Юсуф, Людям верить нельзя (татарская сказка), «Кавказ», 
1852, № 65. 
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мятнлярин тящлили бизя фолклоршцнаслыьымыз цчцн йени вя чох 
дяйярли олан ашаьыдакы нятиъяляря эялмяйя щагг газандырыр: 

1. «Деревянная красавица»дан сонра рус дилиня чеврилиб чап 
едилмиш икинъи Азярбайъан наьылы 1852-ъи илдя «Кавказ» гя-
зетиндя йох, 1830-ъу илдя «Тифлисские ведомости» гязетинин 91-
ъи сайында дяръ олунмушдур. 

2. «Кавказ» гязетиндя 1852-ъи илдя чап олунмуш «Людям ве-
рить нельзя» («Инсанлара инанмаг олмаз») адлы Азярбайъан 
наьылы 1830-ъу илдя «Тифлисские ведомости» гязетиндяки «Сказка о 
человеке и змее» («Инсан вя илан щаггында наьыл») наьылынын щеч 
бир дяйишиклик едилмядян тякрар няшридир. Бу факт щямин на-
ьылымызын русъайа тяръцмя вя няшр тарихини дцз 22 ил яввяля апарыр. 

3. Наьылын топлайыъысы, тяръцмячиси вя нашири «Кавказ»да ады 
эедян Щаъы Йусуф йох, «Тифлисские ведомости»дяки Зубарйев со-
йадлы шяхсдир. Гязетдяки мялуматлар щямин шяхсин (йазарын) хал-
гымыза, мядяниййятимизя, адят-яняняляримизя бяляд олдуьуну вя 
Азярбайъан тцркъясини йетяринъя билдийини тясдигляйир. Йазар Бор-
чалы сакинляри олан Гарапапаг тцркляринин (мятндя «татарларын» - 
В.Щ.) халг ядябиййатына, юзялликля дя «молла вя дярвишлярин сюйля-
дикляри наьыл вя рявайятляря вя сазла мцшайият олунан ашыг йарады-
ъылыьына» мараг вя диггят эюстярдиклярини гейд едир. 

4. Гейдлярдян айдын олур ки, 1830-ъу илдя дяръ олунмуш бу 
наьыл 1828-ъи илин 6 октйабрында Борчалынын Шамалы кяндиндя 
йазыйа алынмыш вя рус дилиня чевриляряк редаксийайа тягдим 
олунмушдур. Бу кянд Гуллар вя Улашлы кяндляри йахынлыьында 
йерляширди. 

5. Наьылы топлайыъыйа вя тяръцмячийя Борчалынын Шамалы 
кянд сакини Мещди Байрам оьлу сюйлямишдир. Биз бу шяхс ба-
рядя даща дольун билэиляр ялдя етмяк мягсядийля Эцръцстан 
Мяркязи Тарих Архивиндяки рясми сянядлярля марагландыг вя 
бялли олду ки, Шамалы кяндиня аид 1821-ъи ил камерал сийащысын-
да (тящрир сийащысында) Мещди Байрам оьлунун вя гардашы 
Мяммядин ады вар17. 
                                                

17 Эцръцстан Мяркязи Тарих Архиви (ЭМТА), фонд 254, сийащы 1, иш 686, 
вяряг 144. 
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1844-ъц илин камерал сийащысында ися Мещди Байрам оь-
лунун оьуллары барядя беля бир гейдя раст эялинир: 

«Аналарынын йанындадырлар: 
 Мяммядяли Молла Мещди оьлу (Байрамын оьлу) – 14 йаш 

(1860-ъы илдя юлцб), 
 Гардашлары: Мяммяд – 7 йаш, Исмайыл – 3 йаш (щяр икиси 

1854-дя юлцбляр)»18. 
Бу гейддян эюрцндцйц кими Мещди Байрам оьлунун Мям-

мядяли, Мяммяд вя Исмайыл адлы оьуллары чох йашамамыш, 
дцнйаларыны тез дяйишмишляр, онун юзц ися 1844-ъц илдя Шамалыдакы 
аиляси иля бир йердя йашамамышдыр, йяни бу вахт йа дцнйасыны 
дяйишмиш, йа да ки аилясиндян айрылараг башга йеря кючмцшдцр. 

 Башга бир архив бялэясиндян ися бялли олур ки, Мещди Бай-
рам аьа оьлу Зийадлыоьлу адлы шяхс 8 апрел 1837-ъи илдя рус ча-
рынын Гафгаздакы ъанишини эенерал-адйутант Г.В.Розеня мяк-
туб йазыб билдирир ки, атасы Байрам аьа Зийадлы оьлу эянъяли 
Зийадоьулларындан мяшщур Ъавад ханын гощуму олдуьу цчцн 
руслар Эянъяни яля кечиряндя Борчалыйа кючмяйя мяъбур олур 
вя Картли-Кахетийа чары ЫЫ Ираклинин разылыьы иля яввялъя Гуллар 
кяндиндя, сонра ися Шамаллыда мяскунлашыр. Мещди Байрам 
оьлу мяктубунда атасынын бяй няслиндян олдуьу цчцн юмрц-
нцн сонуна гядяр щеч бир верэи юдямядийини, юзцнцн дя ики 
гардашы иля бирликдя индийядяк верэидян азад олдугларыны гейд 
едяряк, адларынын тящрир дяфтярляриндян силинмясини хащиш едир. 
О, йаздыгларыны Ъавад ханын оьлу Ялигулу аьанын вя Эянъя 
ящалисинин дя тясдиг едя биляъяйини вурьулайыр. Фягят рясми 
йазышмалардан ня Ялигулу аьанын, ня дя ки Эянъя аьсаггалла-
рынын Мещди Байрам оьлунун сюзлярини тясдиглямядикляри мя-
лум олур вя онун хащиши йериня йетирилмир19.  

6. Топлайыъынын «Татарский сказочник» адлы мятндя йазды-
ьына эюря Мещди Байрам оьлу Борчалынын сайымлы-сечимли, ады-
бялли сакинляриндяндир вя Уста-Молладыр. О, башгаларындан 
фяргли олараг верэилярдян азаддыр, Гуран охуйа билир, гырмызы 

                                                
18 ЭМТА, фонд 254, сийащы1, иш 2047. 
19 ЭМТА, фонд 2, сийащы 1, иш 4835. 
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саггал сахлайыр, эейими нисбятян сялигялидир, ейни заманда, ел-
оба щякимидир, йяни ган алмаьы, диш чякмяйи вя с. баъарыр. 
Мещди Байрам оьлунун Борчалыда ел арасында Уста-Молла ад-
ландырылмасы да йягин онун бу сяъиййяви ъящятлярийля баьлыдыр. 

7. Наьылымызын рус тяръцмячи-нашири Мещди Байрам оьлуна 
хас олан бу мцсбят кейфиййятляри хцсуси гейд едир, Борчалы тяря-
кямяляринин щюрмят вя диггятя лайиг олдугларыны эюстярир, онлары 
хясис, ички вя пул дцшэцнц, мешшан тябиятли авропалыларла мцгайися 
едяряк цстцнлцйц асийалылары тямсил едян халгымыза верир. 

8. Тяръцмячинин Борчалыны вя борчалылары мцсбят сяъиййялян-
дирян, йерли сакинлярин мяишяти, фолклору, наьылчы Мещди Байрам 
оьлу щаггындакы гейдлярини вя Азярбайъан наьылынын русъайа 
тяръцмясини ящатя едян бу йазы 19-ъу йцзиллийин яввялляриндя рус 
дилли мятбуатда бу гябилдян дяръ олунмуш ян илкин мялумат-
лардан бири кими щям фолклоршцнаслыьымыз, щям дя ядяби яла-
гяляр тарихимих цчцн мцщцм елми ящямиййят дашыйыр. 

Дцнйа фолклоршцнаслыьында мифоложи наьыллар кими гейд 
едилян наьыл мятнляри Азярбайъан фолклорунда да кифайят 
гядярдир вя Борчалы реэионундан топланмыш материаллар да бизи 
ейни характерли юрняклярля гаршылашдырыр.  

Борчалыда йазыйа алынмыш «Мящяммядин наьылы» юз мяз-
муну, сцжети, образлары вя поетикасы етибары иля яски мифлярдян 
гайнагланыр вя ону Азярбайъан наьылларынын тяснифиндя «Мифо-
ложи наьыллар» сырасына аид етмяк даща доьру оларды. Бу бахым-
дан «Чобан Мящяммяд» наьылы да тящлил цчцн дяйярли материал 
верир. Наьылдакы мялейкялярин ганады ящвалаты о бири наьылла-
рымызла мцгайисядя мифин кейфиййятлярини даща инандырыъы вя 
яйани сящнялярля тягдим едир. 

Бюлэядян топланмыш наьыллар ичярисиндя сещрли гцввя вя ва-
ситялярин иштирак етдийи бир чох юрнякляр вардыр. Онлардан «Ба-
лыгларын сирри» вя «Аьыллы гыз» наьылларыны «сещирли наьыллар» ъяр-
эясиня аид етмяйи даща дцзэцн щесаб едирик. Она эюря ки, 
наьылда дцйцнляр сещрин, овсунун васитясиля чюзцлцр.  

Топладыьымыз наьыллар ичярисиндя фолклорумузун диэяр жанр-
лары иля мювзу вя мотив бахымындан сясляшян бир чох нцму-
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няляря дя раст эялинир. Щямин юрняклярин бязиляриндя улу кита-
бымыз «Китаби-Дядя Горгуд»ла сясляшян мцяййян мотивлярин 
мювъудлуьу диггяти даща чох ъялб едир. Бу ъящят «Гисмятини 
ахтаранын наьылы»нда юзцнц даща айдын бирузя верир.  

Бяллидир ки, арашдырыъылар «Китаби-Дядя Горгуд»ун ъоьрафи 
мяканынын бюйцк щиссясинин чаьдаш Эцръцстан яразисиня аид 
олдуьуну тясдиг едирляр20. Бир чох мифоложи цнсцрлярля зянэин 
олан «Китаби-Дядя Горгуд»ун бир чох мотивляринин бу 
яразидян топланмыш диэяр нцмунялярля ейнилик тяшкил етмяси, бу 
бюлэядя лап гядимлярдян бир имана инам эятирмиш ващид етник 
тяркибин йашадыьыны сцбут етмякдядир.  

 Щейванларын инсанын ян йахын кюмякчиси вя йол эюстяряни 
ролунда фяалиййят эюстярмясини якс етдирян наьыллар сырасында 
«Касыб киши вя илан», «Гямсиз Ящмяд» вя диэяр юрнякляр диг-
гяти хцсуси ъялб едир.  

Борчалы бюлэясиндян топланмыш щейванлар щаггындакы на-
ьыллар идейа, мязмун вя поетика хцсусиййятляри иля гядим мифо-
ложи эюрцшляри дя якс етдирир вя бу бахымдан Азярбайъан на-
ьыллары арасында сяъиййяви, юзял бир йер тутмагдадыр.  

 Бяллидир ки, ХЫХ йцзиллийин сону, ХХ ясрин яввялляриндя 
Тифлисин русдилли вя эцръцдилли мятбуатында чап олунан бязи 
Азярбайъан наьыл вя рявайятляри охуъуларын хцсуси мараьына 
сябяб олурду. Анъаг бу нцмунялярин бир чоху сящвян фарс, 
йахуд Османлы наьыл рявайяти кими тягдим олунмушдур. Мисал 
цчцн «Иверийа» гязети бир Азярбайъан рявайятини «фарс рява-
йяти»21, «Тснобис пуртсели» гязети ися «Илан вя киши» наьылыны 
«османлы рявайяти»22 кими тягдим етмишди.  

Нико Асатианинин (1858-1942) топладыьы башга бир наьыл ися 
«Азярбайъан наьыл-мясяли» башлыьы алтында чап олунмушдур23. 
                                                

20 М. Ф. Кырзыоьлу. Деде Коркут оьузнамелери. – Истанбул, 1952; Щ. 
Мяммядов. Дядям Горгуд эязян йерди бу йерляр. – Азярбайъан, 1990, 
№ 2; Ю. Насибов. О географическом термине «Агджакала» в Огузском 
эпосе «Китаби-Деде Коркуд». – Советская тюркология, 1986, № 2 вя с.  

21 «Иверийа» гяз., 1895-ъи ил, № 46. 
22 «Тснобис пуртсели» гяз., 1904-ъц ил, № 224.  
23 «Иверийа» гяз., 1903-ъц ил, № 163.  
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Наьылда Щясян адлы йохсул бир кишинин щамбаллыгла газандыьы 
ики йцз манат пулу сахламаг цчцн моллайа вермясиндян, мол-
ланын пулу данмасындан вя нящайят, Щясянин аьыллы ханымынын 
молланын башына кяляк ачыб, пулу гайтармасындан данышылыр.  

Н.Асатианинин ХЫХ ясрин 90-ъы илляриндя топладыьы фолклор 
нцмуняляринин Азярбайъан фолклоршцнаслыьы цчцн бюйцк ящя-
миййяти вардыр вя онлар айрыъа юйрянилмялидир. «Татар (Азяр-
байъан – В. Щ.) халг йарадыъылыьы» башлыьы алтында йазыйа алын-
мыш бу нцмунялярин мараглы ъящятляриндян бири дя орижиналла 
йанашы онларын эцръц дилиндя тяръцмясинин верилмясидир. Ялйаз-
масында24 мцхтялиф шифащи ядябиййат нцмуняляри иля йанашы, аша-
ьыдакы наьыл вя рявайятляр дя диггяти ъялб едир:  

 1. «Вермяди Мящбуд, ня етсин Мащмуд» наьылы (Эцръц 
дилиня тяръцмядя); 

2. «Икинъи арвад» наьылы (Азярбайъан вя эцръц дилляриндя); 
3. «Хыдыр Илйасын наьылы» (Эцръц дилиня тяръцмядя); 
4. «Султан Мурад щаггында» рявайят (Азярбайъан вя эцр-

ъц дилляриндя); 
5. «Пинти Мащмуд» вя йахуд «Пинти Мащмуд сядрязям 

олмуш» наьылы (Эцръц дилиня тяръцмядя); 
6. «Татар яфсаняси» башлыьы алтында ики рявайят (Эцръц дилиня 

тяръцмядя); 
7. «Падшащ Таьйаноз» наьылы (Азярбайъан дилиндя); 
8. «Ъямшид Султан» наьылы (Эцръц дилиня тяръцмядя); 
9. «Гачаг мяни юлцмдян хилас етди» башлыьы алтында Садахлы 

гачаглары щаггында рявайят вя с. 
Н.Асатианинин ялйазмалары васитяси иля бизя эялиб чатан нц-

муняляр ичярисиндя сон дяряъя уникал бир юрняк – «Хыдыр Илйасын 
наьылы» диггяти айрыъа ъялб едир. Тцрк халгларынын миф вя фолкло-
рунда, йазылы ядябиййатында щям дя дирилик суйунун сащиби олан 
Хыдыр Илйас эюзяэюрцнмяз вя ялйетмяз бир гцввядир. Хейирхащ ща-
ми, эюзяэюрцнмяз хиласедиъи гцввя кими юзцнц эюстярян Хыдыр 
(«Китаби-Дядя Горгуд»ун биринъи бойунда юлцмъцл йараланмыш 

                                                
24 Эцръцстан ЕА, Ш. Руставели адына Ядябиййат Институтунун фолклор 

архиви, инв. №№ 12073-12219. 
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Буьаъа ана сцдцйля даь чичяйини Хыдыр Илйас мялщям буйурур) 
тцрклярля йахын олан диэяр халгларда да ейни функсийаны дашыйыр.  

Гядим мифоложи эюрцшлярля сясляшян вя бюйцк ъоьрафи ареалы 
ящатя едян Хыдыр образынын бир сыра функсийалары щаггында сюз 
эедян наьылда да юз яксини тапмышдыр ки, бунлардан да ян 
башлыъасы хейирхащ вя хиласкар рущдур. Бу хцсусиййятиня эюря 
«Хыдыр Илйасын наьылы» «Китаби-Дядя Горгуд»ун биринъи 
бойундакы Хыдыр Илйас мотиви иля сясляшир ки, арашдырыъылар бу 
бойу мяншяъя ян гядим Оьузнамялярдян сайараг ону Орта 
Асийа реэионуна аид едирляр. Демяли «Хыдыр Илйасын наьылы»ны 
тцрклярин яски мифоложи эюрцшляриля сясляшян бир юрняк кими гябул 
етмяк тамамиля щягигятяуйьундур. 

Бюлэядян топланмыш юрнякляр ичярисиндя сырф мяишят наьыллары 
да юзцнямяхсус ъящятлярля диггяти ъялб едир. «Мяишят наьыл-
ларында шащларын тянгидиндян башламыш дин хадимляри вя хырда 
мямурлара гядяр истисмарчы синфин бцтцн тябягяляри эцлцнъ вя-
зиййятя салыныр. Онлар халг арасындан чыхмыш кечялляр тяряфиндян 
мяьлубиййятя уьрадылыр. Бу наьылларда халг юз эцзяраныны 
йахшылашдырмаг, истисмардан йаха гуртармаг, дювляти ядалятли 
ялляря тапшырмаг уьрунда мцбаризя апарыр»25. «Тянбял Мя-
щяммядля шащ гызы» наьылы бу дейилянлярин типик нцмунясидир. 
Шащ цч гызындан икисини шащзадяляря верир, цчцнъц ися Мящям-
мяд адлы тянбял бир оьлана яря эедир. О, етиразлара ъаваб ола-
раг билдирир ки, кишини киши ейляйян дя арвадды, кишини кишиликдян 
салан да арвадды. Наьылын сцжети бу мятлябин тясдиглянмяси цзря 
инкишаф едир – падшащ гызынын тядбирляри сайясиндя Мящяммяд 
тянбяллик вя касыблыьын дашыны атыб ян варлы бир адама чеврилир. 
Падшащын шащзадяляря эедян гызларынын дуруму ися цчцнъц гы-
зындан ашаьы сявиййядя олур. Бюлэядян Н. Асатианинин топ-
ладыьы «Вермяди Мящбуд, ня етсин Мащмуд?», «Пинти Мащ-
муд» вя с. нцмуняляр дя мяишят наьылларына аиддир. 

Бир сюзля, бюлэялярдян топланмыш наьылларын мювзу, идейа вя 
поетик хцсусиййятляри тясдиг едир ки, бу реэионун наьыл юр-

                                                
25 В. Вялийев. Азярбайъан фолклору, Бакы, 1985, с. 264. 
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някляри Азярбайъан наьылларынын тяркиб щиссяси кими юзцня-
мяхсус сяъиййяви хцсусиййятляри иля дя сечилмякдядир. 

Борчалыдан топланмыш Азярбайъан яфсаня вя рявайятляринин 
яввялляр чап олунмуш нцмунялярля мцгайисяси эюстярир ки, 
бурада яняняви мювзуларда – мясялян, Алдядя ады иля илэили, 
щямчинин, Низаминин ясярляри тясириля йаранан юрнякляря, де-
мяк олар ки, тясадцф олунмур. Анъаг бу, щеч дя о демяк 
дейилдир ки, ялдя олан материаллар юз мязмуну, идейасы вя 
поетикасы етибары иля о бириляриндян эери галыр. Бу юрнякляр дя о 
бири яфсаня вя рявайятляр кими камиллийи иля диггяти ъялб едир ки, 
бу да онларын узун заман ичиндя ъилаланыб биткин фолклор 
нцмунясиня чеврилмясинин бариз ишарясидир. 

Борчалы бюлэясиндян топланмыш яфсаня вя рявайятляр эюстярир 
ки, бу нцмуняляр гядим заманлардан бу торпагда мяскун-
лашмыш тцрк халгларынын бядии тяфяккцрцнцн мящсулу олуб, бир 
баша халгын етник тарихи иля баьланыр. 

Эцръцстанда йашайан Азярбайъан тцркляринин ясас мяшьу-
лиййяти кянд тясяррцфаты иля баьлы олдуьуна эюря, онларын аталар 
сюзляринин бир групу да бу мювзу иля ялагядар йаранмышдыр. 
Узун мцддятли ямяк тяърцбяси нятиъясиндя формалашмыш бу 
аталар сюзляриндя ясас йери якинчилик, баьчылыг, малдарлыг, ары-
чылыг вя диэяр кянд тясяррцфаты мювзулары тутур. 

Дидактик гайяли нцмунялярин бязисиндя ямяйя йцксяк 
гиймят верилирся, диэяриндя щалал зящмятин барындан, бящрясин-
дян, бярякятиндян бящс олунур. Ямяйин уьурлу нятиъяси ися 
асанлыгла йаддашлара щякк олунан халг дейимляриндя, поетик 
формулаларда юз ифадясини тапыр 

 

Нещря чалха – йаь олсун, 
Балам йесин, саь олсун!; 

 

* * * 
     Баллы пятяк – дадыны эюряк. 

 

Ел арасында сосиал бярабярсизлийи вя ядалятсизлийи, залымлыьы 
вя фаьырлыьы эюстярян аталар сюзляри дя чох ишлянир. Бу нцмуня-
лярдян бязиляри тякъя кечмишля йох, мцасир щяйатла да сясляшир. 
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Аиля-мяишятля баьлы ишлядилян аталар сюзляриндя ясасян гайы-
нана-эялин, валидейин-ювлад вя диэяр аиля цзвляринин мцнасибят-
ляри ашкарланыр. Беля аталар сюзляринин яксяриййяти тярбийяви тя-
сиря маликдир вя мяишятдя тез-тез ишлядилир. Той вя йас мярасим-
ляри иля ялагядар мейдана эялмиш, еляъя дя ев сащиби гонаг 
мцнасибятляриндян йаранмыш аталар сюзляри дя мювзу етибары иля 
бу нювя йахындыр. 

Борчалыда йайылмыш аталар сюзляри ичярисиндя гыш-йаз мюв-
сцмляринин ортайа чыхъардыьы чятинликлярин реалист тясвирини верян 
нцмуняляр щям мяна, щям дя поетик гурулуш бахымындан 
мараглыдыр: «Думанлы гышын телли йазы олар», «Март эялди – дярд 
эялди», «Март чыхды – дярд чыхды», «Майыс айы – вайыс айы». 

Топланмыш дейимлярин бязиляриндя поетик формулаларда 
ахыъылыгла, зянэин аллитерасийы иля йанашы, Борчалы гарапапагла-
рынын йцнэцл йумору да юзцнц айдын эюстярир: «Дазын даза 
бахдыьы, дазын да наз атдыьы», «Дялинин ялиня бели вер, далыннан 
да йели вер», «Йемяк адамы ики елямяз, йекя еляйяр» вя с. 

Эцръцстанда йашайан Гарапапаг тцркляринин ъанлы данышыг 
дилиня, фолклоруна хас олан бязи ганадлы сюз вя ифадяляри сырф ата-
лар сюзц вя мясял адландырмаг мцмкцн олмаса да, бу нцму-
нялярдяки дахили структур, дейим тярзи, нитг заманы дашыдыглары 
функсийа онлары мцдрик кяламлара йахынлашдырыр. Бу ифадялярин 
бязиляри ади цнсиййят заманы («Мян сянин гырына булаша билмя-
рям», «Араны даьа, даьы арана дашыйырам», «Бабам мяня кор 
деди, эялян эедяни вур деди», «Йекялийиня бахма, ичинин оту 
йохдур»), бязиляри ойун заманы («Кякоту, кякликоту, йерини дя-
йиш, бярк оту», «Даьда битяр кякоту, аьзыйын ипини чяк оту»), 
бязиляри ися наьыл вя дастанларын сюйлянмя заманында («Алды сазы 
чийниня, гурбан мязщяб-дининя», «Ата щярякят, гамчыйа бяря-
кят», «Ял вер мяня, эялдим сяня») чох ишлянир. 

Ашыг сянятинин бешийи олан гядим Борчалыда саз-сюз устала-
рына бяслянилян щюрмят вя ещтирам онларын «Ашыьы олан обанын 
гашыьы йаьлы олар» аталар сюзцндя мцдрикъясиня якс олунуб. Бу-
нунла халг демяк истяйир ки, той-дцйцнцн, хейир иш вя мяълис-
лярин йарашыьы олан ашыглар, ейни заманда, юз елиня, обасына 
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анъаг боллуг вя бярякят эятирян инсанлардыр. Ашыг олан обада 
сазлы-сющбятли, бол сцфряли мяълисляр тез-тез олар. Бу аталар сюзц-
нц башга бир анламда да йозмаг олар: ашыьы, сяняткары олан 
елин сюз бохчасы зянэин олар, сюз биляни чох олар. 

Зянэин мяняви алями, шифащи халг йарадыъылыьы вя ифадяли 
данышыг тярзи иля фярглянян борчалылар бялли мясял вя рявайят-
лярдян истифадя етмякля кифайятлянмямиш, юз мяишят вя щяйат 
тярзляри иля баьлы йени паремийалар, мясял вя рявайятляр йарат-
мышлар. Бунлардан бязиляри йарандыглары кяндин, ел-обанын щц-
дудларыны ашараг гоншу яразилярдя дя йайылмыш, вариантлаш-
мышдыр. Мцхтялиф дюврлярдя йаранмыш бу нцмунялярин чоху реал 
шяхсиййятин ады иля баьлыдыр. Паремийаларда тясадцф олунан 
хцсуси исимляр Борчалыда йашамыш вя йашайан шяхслярдир («Яйсил, 
а Сяфяр», «Пир тяпясинин башына бах», «Мурад кишинин хийар 
сювдасы кими», «Оруъоьлунун аты кими няйя дурубсан», «Хоша, 
Хянни йахшы дейиб» вя с.). 

Беляликля, щяйат щягигятляринин мцдрикъясиня, фялсяфи дярки, 
тарихи тяърцбялярин сынанмыш нятиъяляринин шярщи онларын мцн-
дяриъясини вя гайясини тяшкил едир. Юрнякляр дил-цслуб бахы-
мындан да мараг доьурур. Онларын ичярисиндя локал шяраитля 
баьлы, реал шяхсиййятлярин ады вя фяалиййяти иля ялагядар йаранмыш 
паремийалара да тясадцф олунур. 

Борчалыда, Башкечиддя, Гарайазыда вя Гарачюпдя топланы-
лыб йазыйа алынмыш фолклор нцмуняляри арасында кцлли мигдарда 
тапмаъа вардыр. Азярбайъан шифащи халг ядябиййатынын ян эениш 
йайылмыш жанрларындан бири олан тапмаъалар бу яразидя дя 
мювзу етибары иля тябият щадисялярини, кянд тясяррцфатынын бцтцн 
сащялярини, инсанын аиля-мяишят тярзини вя с. ящатя едир. 

Тябият щадисяляри, йер, эюй вя сяма ъисимляри щаггында 
йаранмыш тапмаъаларын ясасыны щяр кясин мцшащидя едя биляъяйи 
ади щадисяляр тяшкил едир. Мясяля бурасындадыр ки, мцшащидячиляр 
щямин щадисяляри юз габилиййятляриндян вя дцнйаэюрцшляриндян 
асылы олараг мцхтялиф мянада гаврайыр, дярк вя тясвир едирляр. 
Сяма ъисимляри – эцняш, ай вя улдузлар щаггында тапмаъалар 
сайъа даща чохдур. Йеря нисбятян сяма ъисимляри инсанлар 
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тяряфиндян даща асанлыгла мцшащидя олунур вя одур ки, онларын 
тясвири вя бянзярликляри дя чохшахяли, мцхтялифдир. 

Тябии щадисяляри тясвир едян сурятляр щяр щансы мцъяррядликдян 
узаг дцнйяви, эерчяк сурятлярдир. Булуд айаьы олмайа-олмайа 
гачан, ганады олмайа-олмайа учан ъанлыйа, сел даьдан даь кими 
енян, гышгыран оьлаьа вя йахуд «хан оьлуну миндирмяйян, 
аьзына йцйян вурдурмайан» бир аслана бянзядилир. Кцляк, йаьыш, 
чян щаггында да мараглы тапмаъалара тясадцф олунур. 

Баьчылыг, бостанчылыг Борчалы-Гарайазы тцркляринин та гя-
димдян ясас мяшьулиййятляриндян щесаб олунур. Баь вя бостан 
биткиляри щаггында йаранмыш тапмаъаларын рянэарянэлийи, чох-
луьу буну бир даща сцбут едир. Мейвянин, биткинин хариъи эю-
рцнцшц, дахили гурулушу, ятри, йетишдийи мювсцм обйекти яламят-
ляндирян ясас хцсусиййятляр кими верилир. 

Мцшащидячи ясасян ев щейванлары вя гушлары, еляъя дя тез-тез 
нязяря чарпан йабанчы гушлар вя щейванлар щаггында билмяъяляр 
гурашдырыр. Бащар мцждячиси гарангушун башы фындыьа, далы 
гайчыйа бянзядилир. Дурналары башга гушлардан фяргляндирян ясас 
ъящят ися онларын гатарлашыб учмаьыдыр. Борчалыда йазыйа алынмыш 
орижинал вя мараглы тапмаъалардан бири дя бу мювзудадыр: 

 
Таппа дедим, тапыш дедим,  
Эцлбащара йапыш дедим. 
Илан йалы, кечи гылы 
Нохталаныб эедян няди? 

 
Эюрцндцйц кими кяндли дурна гатарыны «илан йалы» адлан-

дырылан узун от тайасына вя кечи гылына охшадыр вя бу гатары бир-
бириндян араланмайан, нохталы тясвир едир. 

Щейвандарлыгла мяшьул оланлар ев щейванлары щаггында 
тапмаъа сюйляркян онларын хариъи эюркямини ясас тутмуш, ейни 
заманда саьым просесинин тясвириня даща эениш йер вермишляр 

Башга халгларда олдуьу кими тцрклярдя дя инсан вя онун 
бядян цзвляри щаггында тапмаъалар чохлуг тяшкил едир. Борчалы-
Гарайазы кяндляриндя йазыйа алынмыш билмяъяляр ичярисиндя ин-
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сан бядянинин, демяк олар ки, бцтцн цзвляриня аид тапмаъалара 
тясадцф етмяк олар. 

Инсанын эейими щаггында дейилмиш тапмаъаларда садя эе-
йим мцхтялиф чаларда тясвир олунурса, йемяк-ичмяйя даир тап-
маъалар садя кяндли йемяк-ичмяляринин яламятлярини юзцндя 
ъямляшдирир. Инсанларын ямяк фяалиййятини якс етдирян тапмаъа-
лар да чохсайлыдыр. Ямяк алятляри, якин, сяпин, бичин, йыьым вя с. 
аид олан тапмаъалары да бу нювя аид етмяк олар.  

Кяндлинин дахмасы, щяйяти вя мяишятдя эцндялик истифадя 
етдийи яшйалар щаггындакы тапмаъалар кяндли тясяррцфаты щаггын-
да эениш тясяввцр йарадыр. Дарвазадакы гыфыл динмяйян, щцрмя-
йян, адамы евя бурахмайан итдир, йол цстцндяки йоьун арвад 
фырныдыр, он беш диши олан киши щцядир, дик отурушу олан киши сяняк, 
аьзында учъя диши олан киши саъайаьы, дюрд айаглы киши миз, эя-
ляни-эедяни юпян адам су габыдыр, сарф гайадан асылан сандыг 
гыфыл, сящярляр ананын башына сычрайан гызыл ит сянякдир. 

Борчалыдан топланмыш тапмаъаларын бязиляри индийядяк чап 
олунмамыш, орижинал нцмунялярдир. Бир гисми ися йцксяк бядии 
сявиййяли йени вариантлардыр вя фолклорумузун зянэинляшмя-
синдя мцстясна ящямиййят дашыйа биляъяк нцмунялярдир.  

Ъящрядя йун яйириб дцйчяляр шяклиня салмаг просесинин 
тапмаъада тясвири дя мараглыдыр: «Саьсаьан сякяр, гуйруьуну 
бцкяр, газ гаггылдар, йумурта тюкяр». Борчалы мяълисляринин 
бязяйи олан улу саз йетмиш ики дил билян мцдрикля мцгайися 
олунур. Дини айин вя мярасимлярля ялагядар йаранмыш, еляъя дя 
динля баьлы мювщум вя яшйалара даир тапмаъалара, нисбятян аз 
да олса, тясадцф олунур. 

Характерик бир ъящяти дя хцсуси олараг гейд етмяк лазым-
дыр. Ашыг сянятинин бешийи сайылан Борчалыда истянилян гядяр 
баьлама-гыфылбянд йазыйа алмаг мцмкцндцр. Устад ашыгларын 
вя ел шаирляринин йашайыб-йаратдыьы, аьыр мяълисляри сынаг 
мейданына чеврилян бу яразидя сайсыз-щесабсыз гыфылбяндлярин 
йаранмасы, шцбщясиз ки, тябии иди. Фярди йарадыъылыг мящсулу 
олан вя ясасян бядащятян дейилмиш бу баьламалардан бязиляри 
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сонрадан мцяййян дяйишикликля коллективин малына чеврилмиш вя 
илкин вариантындан хейли фярглянмишдир. 

Эцръцстанын Азярбайъан тцркляри йашайан бюлэяляриндян 
топланмыш лятифяляр ареалында Молла Нясряддин вя Бящлул Да-
няндянин ады иля баьлы йени нцмуняляря демяк олар ки, раст 
эялинмир. Явязиндя халг арасында ишлянян дейимлярин кюкцнц 
ачан бир сыра нцмуняляр дя лятифяляр цслубунда тягдим едилмиш-
дир. Мясялян, «Байрамынкы олмасын» дейиминин архасында беля 
бир щадися дурур: кечмишлярдя Щамамлыда Байрам адлы бир киши 
мешяйя одуна эедир вя айы она щцъум едир. Хейли эцъ эяляндян 
сонра Байрам айыны басыр. Ъамаат эяляндя ону аьлайан эюрцр 
вя бунун сябябинин сорушур. Ъавабында Байрам дейир ки, 
мяни аьладан одур ки, бу гядяр гощум-ягрябасы олан адамын 
цстцня айы эялярми? Инди адамлар гощум-ягрябасы иля юйцняндя 
беля дейирляр: «Байрамынкы олмасын!». 

Классик нцмунялярдян фяргли олараг, мцасир дювр цчцн ся-
ъиййяви олан вя сон заманларда бу реэионда йаранмыш лятифяляр 
ися мязмун етибары иля даща чох локал шяраитля баьлыдыр. Бунла-
рын ичярисиндя конкрет шяхс вя щадисялярля баьлы оланлары чохлуг 
тяшкил едир. 

Милли фолклорумузун диэяр жанрлары иля йанашы халг мащны-
лары вя байатыларымыз да Эцръцстанда эениш йайылмышдыр. Азяр-
байъан халг мусигиси, мащны вя байатыларымыз эцръцлярин рущу-
ну охшамыш, онлар цчцн дя доьмалашмышдыр.  

Азярбайъан халг мащны вя байатыларыны Тифлисдя йашайан 
азярбайъанлы сяняткарларла йанашы эцръц вя ермяни ханяндяляри 
дя усталыгла ифа едирдиляр. Еля бунун нятиъясидир ки, 19-ъу ясрин 
икинъи йарысында вя 20-ъи ясрин яввялляриндя йашамыш онларла 
ифачынын репертуар дяфтярляриндя эцръц ялифбасы иля йазыйа алынмыш 
кцлли мигдарда Азярбайъан халг мащнысына, байаты вя тяс-
нифляриня тясадцф олунур. 

Тифлисин мютябяр зийалылары вя зянэинляри мусигичиляр арасында 
сазяндяляря (эцръцъя «сазандарлар» - В. Щ.) даща чох цстцнлцк 
верирди. Тар вя каманча ися юзцнцн сяс тутумуна вя диапозо-
нуна эюря ян варлы вя мядяни чальы алятляри сайылырды. Бир сюзля, 
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халг мусиги вя мащныларымыз ифачы-чальычыларла бирликдя шящярин 
ян мяшщур вя варлы салонларыны бязяйирди.  

Тифлисин ящалиси тяряфиндян севилян Азярбайъан мащны вя 
байатылары китаб щалында да няшр олунуб кцтляви шякилдя оху-
ъулара чатдырылырды26. Бу нцмунялярин чоху эцръц ялифбасы иля, 
Азярбайъан тцркъясиндя йазыйа алынырды. 

Эюркямли эцръц шаири Николоз Бараташвили юз мяктубларында 
азярбайъанлы мцьяннилярдян Сяттарын вя Ъяфярин ифачылыг мяща-
рятиндян дя сюз ачырды27. Сяттара хцсуси шер щяср етмиш рус шаири 
Й.Полонски Тифлисдя чох мяшщур олдуьуну гейд етмякля йа-
нашы, ханяндяни эцръц вя ермяни мяълисляринин дя бязяйи ад-
ландырыр.  

1875-ъи илин яввялляриндя Тифлися кючян Ябдцлбаги «гыса 
мцддят ярзиндя эцръц дилини дя мцкяммял юйрянир. О, юз 
охумалары иля эцръц динляйиъилярини вяъдя эятирир. Аз бир вахтда 
Ябдцлбаги еля бир шющрят газаныр ки, бцтцн Тифлисдя она «Бцл-
бцлъан» дейирляр»28. Каманча чалан Л.Гарахан хатырлайыр: 
«Бир базар эцнц бир яънябинин шяряфиня зийафят верян Эеорэи 
Амилахвари цзцнц Ябдцлбагийя тутуб, – Абдул, бир сясля, – 
дейир… О, «Ъащарэащ» муьамынын цчцнъц «щасар» щиссясини 
охуйаркян цч дягигя ярзиндя няфясини дярмядян сясини йедди 
ъцр дяйишди, щалбуки, о щеч бир хцсуси вокал тящсил алмамышды вя 
ханяндя цчцн ясас сайылан няфясдян сонра диафрагмадан 
истифадя гайдасына даир щеч бир шей билмирди»»29. Ябдцлбаги 
Зцлалов (Бцлбцлъан) 1905-ъи иля кими Тифлисдя йашамышдыр. 

                                                
26 В. Есаьов. Йени татар байатылары вя мцхтялиф иллярин эцръц няьмя-

ляри, Тифлис, 1893; М. Горгазов. Баьчада эцлляр. Тифлис, 1893; А. Худавер-
дов. Эцръц шерляри («Баьчада эцлляр» няьмяси), Тифлис, 1892; Йеня онун. 
Сцфря мащнылары. Тифлис, 1903; А. Забузал оьлу. Татар вя эцръц шерляри. 
Тифлис, 1908; Э. Матинианс. Йени мащнылар. Тифлис, 1913; А. Миракишвили. 
Татар вя эцръц байатылары. Тифлис, 1907, вя с (эцръц дилиндя). 

27 «Кребули» журн., 1873, № 1. 
28 Ф. Шушински. Азярбайъан халг мусигичиляри. С. 86. 
29 А. Барнов. Кющня Тифлисин мусигичиляри, Тифлис, 1974, с. 50 (эцръц 

дилиндя). 
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Ханяндя Аллащверди, Ъяфяр, Сейид Шушински, Исмайыл, Щц-
сейн вя диэяр мусиги хадимляримиз дя бюйцк шющрят вя сайсыз 
щесабсыз пярястишкарлар газанмышдылар. 

Йетим Эцръцнцн ялйазма-дяфтярляриндяки шеирлярин бюйцк 
яксяриййяти ися Тцрк-Азярбайъан дилиндядир вя шцбщясиз ки, ютян 
йцзилликдя Тифлисин мяшщур ханяндяляринин репертуарыны тяшкил 
едян нцмуняляр кими чох ящямиййятлидир. 

Эцръцстан ЕА Руставели адына Эцръц Ядябиййаты тарихи 
Институтунун фолклор архивиндя танынмыш фолклор топлайыъысы, 
ахалсихели Н. Асатианинин говлуьунда ашкар етдийимиз мащны 
мятни ися Гафгаз халглары тяряфиндян севилян, А. Бакыхановун 
йарадыъылыьына тясир эюстярян, нягараты щяля ХЫХ ясрдя полйак 
вя рус дилляриня тяръцмя олунан мяшщур халг мащнымызын там 
олмаса да, натамам вариантыдыр. 

Тцрк-Азярбайъан мащны вя байатыларынын йазыйа алынма-
сында Н. Асатианинин, Е.Таьаишвилинин вя диэярляринин дя юзцня-
мяхсус хидмятляри вардыр.  

Байаты Борчалы, Гарайазы, Башкечид вя Гарачюпдя дя эениш 
йайылмыш лирик жанрдыр. Онлар мювзу етибары иля рянэарянэ олдуьу 
кими, дил бахымындан да ширин, ахыъы вя йаддагаландыр. Бу нц-
мунялярдя ъанлы данышыг дилиндя ишлядилян бязи сюз вя ифадяляр он-
ларын тясир эцъцнц артырмагла йанашы, йаддашларда мющкямлянян 
йени, уьурлу гафийялярин йаранмасы иля нятиъялянмишдир. 

Байатыларын бязиляриндя Гарахач, Аьлаьан, Шамдцйя кими 
даь, дяря, йайлаг вя с. топонимик адларын чякилмяси щямин 
нцмунялярин бу йерлярля баьлы олуб, бу яразидя йаранмасына 
яйани сцбутдур. 

Эцръцстан тцркляриндян топланмыш байатылар ясасян кол-
лектив йарадыъылыг мящсулу кими йазыйа алынмышдыр вя яксярий-
йяти иътимаи мащиййят дашыйыр. Сюз йох ки, щямин инцмунялярин 
илкин вариантлары айры-айры фярдляря мяхсус олмуш, заманын 
сцзэяъиндян сонра ел малына чеврилмишляр. Мцяллифли байатылар-
дан зяманямизя эялиб йетяни ХЫХ ясрдя йашамыш Кяпянякчи 
Алхас аьа Щаъаллынын ады иля баьлы байатылардыр. 
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Борчалы-Гарайазы-Башкечид бюлэяляриндян топланмыш ушаг 
фолклору юрняклярини ясасян охшама, санама вя дцзэцляр тяшкил 
едир. Онлардан бязиляри Азярбайъан ушаг фолклорунун бялли 
нцмуняляринин чохсайлы вариантларыдыр. Орижиналлыьы иля диггяти 
ъялб едян нцмуняляр яразидя мяшщур олан шяхс вя йа мякан 
адларынын ишлянмяси иля сяъиййялянир. Йазыйа алынмыш мятнлярдя 
щадися вя фактлара мцнасибят йуморлу, бязян дя сатирик 
характер дашыйыр. Йени нцмунялярин йаранмасы заманы даща 
гядим юрняклярин бязи деталларындан истифадя олунур. Реэионда 
эениш йайылмыш охшама, санама вя дцзэцляр ушагларын ягли 
инкишафына йардым едир, онларда естетик тярбийя ашылайыр. 

Ашыг сяняти яняняляринин формалашмасында, инкишафында вя 
тяблиьиндя мцхтялиф дюврлярдя Эцръцстанда йашайыб-йаратмыш ся-
няткарларын вя ел шаирляринин дя бюйцк хидмятляри олмушдур. Бу, 
илк нювбядя Борчалы, Месхет-Ъавахет (Ащысга-Ахалкяляк), Триа-
лет (Бармагсыз) вя Тифлис ашыг мцщитляринин фяалиййяти иля баьлыдыр. 
Эцръцстанын мцхтялиф мащалларында йашайан ашыг-шаирляр ейни бир 
мягсядя хидмят етсяляр дя, ифачылыг тярзиня вя дил-цслуб хцсусий-
йятляриня эюря бир-бириляриндян фярглянирдиляр. Онлары бирляшдирян 
башлыъа ъящят ися бу сяняткарларын тцрк дилиндя йазыб-йаратмала-
ры, бу дилдя охуйуб, бу дилдя мяълис апармалары иди. Ялбяття, он-
лары йахынлашдыран башга ъящятляр дя вар иди: Тцрк-Азярбайъан 
ашыг шери яняняляриня садиглик, классик ашыг йарадыъылыьындан 
файдаланма, сых йарадыъылыг вя достлуг ялагяляри вя с. 

Борчалы мащалы саз-сюз усталары иля щяр заман мяшщур олуб. 
Азярбайъан ашыг сянятинин апарыъы голларындан бирини тямсил 
едян Борчалы сяняткарлары зянэин яняняляри, ифачылыг тярзи иля бир 
мцщитин нцмайяндяляри олублар. Мцхтялиф дюврлярдя бу маща-
лын айры-айры эушяляри олан Борчалы, Гарайазы, Гарачюп, Болус 
вя Башкечиддя Алхас Аьа, Эцлляр Пяриси, Шаир Няби, Шаир Аьа-
ъан, Ашыг Садыг, Мцщяггяр, Шаир Щцсейн, Байазидли Ашыг Мя-
сим, Ашыг Аббасяли, Щясян Мяърущ, Хынды Мяммяд, Мискин 
Аллащверди, Ашыг Муса, Гушчу Ибращим, Хоъа Мящяммяд, 
Тящля Новруз, Сяди Ариф бяй, Шаир Ибращимхялил Леъбяддинли, 
Ашыг Ямращ, Ашыг Щцсейн Сараълы, Ашыг Алхан Гарайазылы, 
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Ашыг Эюйъя, Устад Камандар, Ашыг Гящряман, Ашыг Ящмяд 
Садахлы кими онларла ашыг вя ел шаири йашайыб-йаратмышдыр. 
Щазырда бу мащалын саз-сюз шяряфини Ашыг Мящяммяд Садахлы, 
Ашыг Аслан Косалы, Ашыг Нуряддин Гасымлы, Ашыг Билал, Эцлабы 
Хынды Мяммяд оьлу, Ашыг Щявяскар, Ашыг Ариф, Ашыг Шакир, 
Гырхылы Ашыг Щцсейн, Ашыг Зийяддин, Ашыг Ящяд, Ашыг Мурад, 
Ашыг Вякил, Бафяли вя башгалары горуйуб йашадырлар.  

Борчалынын саз-сюз дцнйасы юзяллийи вя эюзяллийи иля сечилир. 
Торпаьа, йурда баьлылыг, адыбялли кишилярин, гящряман вятян 
ювладларынын, тарихи кечмишимизин тяряннцмц ону сяъиййялян-
дирян ясас мювзулардандыр. Эюзяллямяляри дярин лиризми, афорис-
тик мязмунлу нясищятнамяляри ися эцълц мянтиги иля диггяти ъялб 
едир. Ашыг-шаирлярин йаратдыглары дастанлары вя ашыг рявайятлярини 
дя бурайа ялавя етсяк, Борчалы ашыг ядябиййатынын зянэинлийи 
даща габарыг нязяря чарпар. 

 Бизя щям яразиъя, щям дя етник-мядяни бахымдан ян йахын 
бюлэялярдян бири гарапапаг-тярякямялярин мяскунлашдыьы 
Ахалкяляк-Чылдыр бюлэяси олмушдур. Бу бюлэя йцзилляр бойу 
Борчалы бюлэяси иля бирликдя Азярбайъанла Анадолунун шеир-
сянят дцнйасы арасында мядяни-мяняви кюрпц ролуну ойнамыш 
вя бу амил ян чох саз-сюз аляминдя, юзялликля дя ашыг сянятиндя 
юзцнц даща дольун вя айдын бирузя вермишдир.  

ХВЫЫЫ-ХХ йцзиллярдя Ахалкяляк бюлэясиндя Хястя Щасан, 
Гул Гаряни, Уста Полад, Молла Хялис, Шейдайи, Фейдайи, Лебисли 
Ашыг Нуру, онун оьлу, Ашыг Шенлийин шаэирди олмуш Ашыг Бала-
киши, Лебисли Ашыг Оруъ, Ашыг Ящмяд, Ашыг Балабяй, Ашыг Мяф-
тун, Хыртызлы Ашыг Щямзя кими онларла тцрк йарадыъы вя ифачы ашыьы 
йашайыб фяалиййят эюстярмишдир. Бюлэядяки Мурагбал, Уравел, 
Ван, Оскерийа, Дыргына, Гурбаьаоьлу, Лебис, Бузмарет, Нийал, 
Ярдаь, Эюййя, Хумрис, Бюйцк Ханчаллы, Кичик Ханчаллы, Ора-
ъалар, Баткана, Аракол, Эянзя, Саьамой, Хавет, Яринъя, Дан-
гал, Карзах, Хосбийя вя диэяр кяндлярдя мяскунлашмыш сакинляр 
зянэин халг ядябиййаты вя ашыг йарадыъылыьына малик гарапапаг 
тярякямяляриндян ибарят иди. Одур ки, антолоэийайа щямин бюл-
эянин эюркямли саз-сюз усталарынын йарадыъылыьындан юрняклярляр 
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дахил етмяйи дя мягсядяуйьун билдик. Онлардан бир чохунун 
улу бабалары Борчалыдан кюч етмиш, бязиляри ися Борчалы иля 
гощумлуг вя йарадыъылыг мцнасибятлярини сонадяк горуйуб сах-
ламышлар. Хястя Щасан, Гул Гаряни, Уста Полад, Ашыг Шенлик вя 
диэярляри мящз беля сяняткарлардан идиляр. 

Ахалкяляк бюлэясиндя йашайыб-йаратмыш классик сяняткарла-
рымыздан бири дя щяйаты вя йарадыъылыьы яфсаня вя рявайятлярля 
сцслянмиш, сон вахтлара гядяр сянят аляминдя юз лайигли гиймя-
тини тапмамыш гцдрятли саз-сюз устасы, щагг ашыьы Хястя Щасан-
дыр. Биз онун щаггында илк йазымызы 1983-ъц илдя “Совет Эцр-
ъцстаны” гязетиндя “Хястя Щасан кимдир?” башлыьы алтында оху-
ъулара тягдим етмиш, мягалядя Хястя Щасанын йарадыъылыьыны 
йцксяк гиймятляндирмиш вя тарихя сюйкянян бязи билэилярля 
йанашы, ашыьын Ахалкяляк бюлэясиндян топладыьымыз ики шеирини 
дя мягалянин сонуна ялавя етмишдик. О замандан етибарян 
мян бир нюв бу устад ашыьын шеирляринин ъазибя гцввясиндян 
чыха билмямиш, юзцмя дя бялли олмайан гейри-ади щисслярин тясири 
алтында Хястя Щасанын шеирлярини топламаьа, онун щяйатына 
даир тарихи щягигятляри мцяййянляшдирмяйя чалышмыш вя вахташыры 
мцхтялиф китаб вя елми мягаляляримдя бу барядя мялуматлар 
вермишям. 2009-ъу илдя ися Хястя Щасанын щяйат-йарадыъылыьыны 
вя шеирляри ящатя едян китабымыз няшр олунду∗. Бу Хястя Щасан 
барядя чап олунмуш илк китаб иди.  

Арашдырмалар сонуъунда беля бир гянаятя эялдик ки, Хястя 
Щасан 1800-ъи илдя анадан олмуш, 1866-ъы илдя ися дцнйасыны 
дяйишмишдир.  

Ясярляринин вахтында топланыб тядгиг олунмамасы Хястя 
Щасанын бязи шеирляринин башга ашыгларын йарадыъылыг нцмуняси 
кими тягдиминя (вя йа яксиня) дя сябяб ола билярди. Анъаг 
гятиййятля дейя билярям ки, Хястя Щасанын шеирляри мцхтялиф 
мцяллифлярин йцзлярля гошгуларындан чох асанлыгла сечиля биляъяк 
шеирлярдир. Сяняткарын ялдя олунмуш ясярляринин бюйцк якся-
риййяти дя зяманямизя там дягиглийи иля эялиб чатмамышдыр. 

                                                
∗ Хястя Щасан (Щазырлайан Валещ Щаъылар), Тифлис, 2009. 
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Онлары доьру-дцрцст мцяййянляшдиряряк йазыйа алмаг, тядгиг 
вя няшр етдирмяк эяляъяк арашдырыъыларын ишидир. 

Бялли олдуьу кими, Чылдыр ашыгларынын сянят оъаьынын ясас 
яняня-эялянякляри Хястя Щасан – Ашыг Нуру – Ашыг Шенлик – 
Балакиши, Гасым, Нясиб – Эцлцстан Чобаноьлу, Ашыг Ислам, 
Йылмаз Шенлик, Ашыг Исэяндяр – Мурад Чобаноьлу, Шяряф Таш-
лыова вя диэяр бялли чаьдаш ашыгларын фяалиййят хятти цзря инкишаф 
едиб, устад-шаэирд яняняси иля баьлы йени йетишян истедадлара 
тящвил верилмякдядир. 

Шенлийин бабасы Молла Гядир дя Борчалы-Газах бюлэясиндян 
Чылдыра кюч етмиш гарапапаглардандыр. Шенлик саз-сюз дярсини 
мяшщур Хястя Щасанын шаэирди лебисли Ашыг Нурудан алмыш, 
Ашыг Нуру васитясиля Хястя Щасан йарадыъылыьындакы поетик 
гцдрятдян вя эенялликля гарапапаг фолклорундан тясирляниб 
файдаланмыш, бцтцн бунлары юз шерляри вя дастанлары иля даща 
йцксяк бир зирвяйя уъалтмышдыр. 

Ашыг Шенлик йахын вя кянар чеврялярдян Эцръцстан вя Бор-
чалы гядяр щеч бир бюлэя иля баьлы олмамышдыр. Устад ашыг Бор-
чалы мащалыны гарыш-гарыш эязмиш вя орада юзцнцн сянят излярини 
гойуб эетмишдир. Борчалыда олан щяр кяс аддымбашы бу излярля 
гаршылашмалы олаъаг. Бу дийарын саз-сюз вя билим адамлары 
Шенлийин сянят зирвясиня бир сяъдяэащ кими бахмыш, онун 
йарадыъылыьыны юзляринин етник-мядяни системинин, милли-мяняви 
сярвятинин юнямли бир тяркиб щиссясиня чевирмишляр. Бу сябябдян 
Ашыг Шенлийи биз «Гарс-Чылдыр» йох, «Гарс-Чылдыр-Борчалы» ся-
няткары кими гябул едирик вя буна там мяняви щаггымыз вар. 

Эцръц Ядябиййаты Музейинини Ялйазмалар Фондунда, К. 
Кекелидзе адына Эцръцстан Ялйазмалар Институтунда, Руставели 
адына Ядябиййат Институтунун фолклор архивиндя, Ахалкалак вя 
Ахалсих Дийаршцнаслыг Музейляриндя сахланылан материаллар, 
еляъя дя 1980-82-ъи иллярдя Эцръцстанын мцхтялиф районларына 
сяфяримиз заманы йерли ящалидян топладыьымыз ашыг йарадыъылыьы 
нцмуняляри сцбут едир ки, ХВЫЫЫ-ХХ йцзиллярдя бу реэионда 
Ашыг Рущани (Иосеб Беридзе), Ашыг Шивьа (Лука Беридзе), 
Эеорэи Сараъашвили, Ашыг Леван Тавришвили, Ашыг Йаралы Торо-
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лашвили, Ашыг Зейин (Топо Беридзе), Ашыг Сандро Зедэинидзе, 
Ашыг Пяктайи (Агоб Завадзе), Ашыг Михайил Зазадзе, Ашыг 
Нико Давлашеридзе, Сяфил Ладо (Владимир Беруашвили), Ашыг Сан-
дро Гаврелишвили вя ХХ йцзиллийин 90-ъы илляриня гядяр йашайыб-
йарадан Ашыг Ето (Еквтиме Давлашеридзе) кими онларъа эцръц 
ашыьы вя ел шаири, Эцръцстанын Триалет (Залга-Бармагсыз) бюлэя-
синдя ися Ъоьаби, Ашыг Сократ, Ашыг Мосе, Сющбяти вя диэяр мил-
лийятъя йунан (урум) олан, еляъя дя миллийятъя айсору олан Су-
райи кими сяняткарлар Тцрк-Азярбайъан дилиндя шер гошуб мащ-
ны охумуш, дастан сюйляйиб, мяълис апармышлар30.  

Бцтцн дюврлярдя Месхет-Ъавахет (Ащыска-Ахалкяляк) ашыг-
ларынын севимли чальы аляти кими йеэаня чальы аляти саз олмушдур. 
Бу ъящят онлары каманчадан, чонгурдан, скрипкадан, дяфдян 
вя диэяр чальы алятляриндян истифадя едян тифлисли ашыглардан ъидди 
фяргляндирмиш, бурада йашайан тцрк сяняткарларынын ифачылыг 
тярзиня даща чох йахынлашдырмышдыр. 

Мараглы мязмуну вя зянэин идейа-бядии сяъиййяляри иля 
фярглянян халг дастанларымыз Эцръцстанда да эениш йайылмыш, 
мцхтялиф миллятлярин нцмайяндяляри олан топлайыъыларын, наширля-
рин вя тядгигатчыларын диггят мяркязиндя олмуш, архив сяняд-
ляриндя, салнамя вя ъцнэлярдя юз яксини тапмышдыр. Бцтцн дювр-
лярдя пешякарлыьы вя йцксяк сяняткарлыьы иля сечилян Борчалы 
ашыгларынын, ел шаирляринин ардыъыл фяалиййяти бу вцсяти даща да 
эенишляндирмиш, халг романларымызы тякъя тцркдилли халглара 
йох, Гафгазда йашайан бцтцн миллятляря севдирмишдир. Бцтцн 
бунлар щям дя дастанларымызын дюврцмцзя гядяр эялиб чатма-
сына, горунуб сахланмасына йардым етмиш, мцхтялиф халгларда 
чохсайлы вариантларын вя версийаларын йаранмасына сябяб ол-
мушдур. Бу ишдя Азярбайъан халг романларынын эцръц дилиня 
тябдил-тяръцмясинин ящямиййятини дя данмаг олмаз. Одур ки, 
Эцръцстанда Азярбайъан дастанларынын инкишаф мярщялялярин-

                                                
30 Онларын щяйат вя йарадыъылыглары щаггында бизим «Тцркдилли эцръц, 

йунан вя айсору ашыг шаирляри» (АМЕА-нын Фолклор Институтунун няшри, 
Бакы, 2007, 203 с.) адлы китабымызда эениш бящс олунуб.  
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дян бящс едяркян бцтцн бу амилляр нязярдян гачмамалы вя 
арашдырма цчцн ясас эютцрцлмялидир. 

Ялбяття, Эцръцстанда, Борчалыда эениш йайылмыш ирили-хырдалы 
дастанларын, чохлу ашыг рявайятляринин яксяриййятини тядгигата 
ъялб етмяк имкан хариъиндядир. Борчалы ашыгларынын репертуа-
рында классик дастанларымызын даща мцкяммял вариантлары 
йашамагдадыр. Бу ашыглар, юз нювбясиндя, дастан йарадыъылыьы 
янянясинин садиг давамчылары олуб, йени нцмуняляр йаратмыш 
вя йаратмагдадырлар. Бу мясяля эяляъяк арашдырыъылары щяля чох 
марагландыраъаг, топлайыъыларын диггятиня сябяб олаъагдыр.  

Эцръц фолклоршцнасларындан бязиляри озанларын сянят ясярляри 
иля марагланмыш, онлары арашдырмыш, эцръц дилиня чевирмишляр. 
Тядгигатчы Л. Члаидзе «Оьузнамя»ни уйьур дилиндян эцръц 
дилиня чевириб юн сюз вя гейдлярля бирликдя чап етдирмишдир31. 
Шяргшцнас-алимляр Э. Шаьулашвили вя Е. Ъавалидзе 1977-ъи илдя 
«Китаби-Дядя Горгуд» дастанларынын гисмян32, он ил сонра ися 
там тяръцмясини эцръц охуъуларына чатдырмышлар33. 

Эцръц сянятсевярляри тцркдилли халг ядябиййатынын дяйярли 
нцмунялярини юзляринин милли фолклор материалларындан аз сев-
мямиш, бу нцмунялярин йазылма, йашама ъоьрафийасынын эениш-
лянмясиндя, инкишафында, мцхтялиф вариантларда бизя чатмасында 
мцщцм рол ойнамышлар. Бцтцн халгларын фолклоруна хас олан бу 
ъящят Азярбайъан тцркляринин вя эцръцлярин шифащи сюз сяняти 
цчцн дя сяъиййявидир. Михаил Чиковани дцзэцн гейд едир ки, 
эцръцляр арасында эениш йайылмыш Короьлу рявайятляри йерли 
характер дашымыр. Халгын хошуна эялян, халгын зювгцнц охшайан 
рявайятляр йенидян ишляндикдян сонра йерли колорит газаныр34.  

ХЫХ йцзилин 70-ъи илляриндян башлайараг «Короьлу»нун эцр-
ъцляр арасында шющряти даща да артыр. Халг арасында Короьлу 

                                                
31 Оьузнамя. Тбилиси, 1974 (эцръц дилиндя). 
32 Дядям Горгудун китабы (бир парча) – «Армагани», П, Тбилиси, 

1977 (эцръц дилиндя). 
33 Дядя Горгуд китабы. Тбилиси, 1987 (эцръц дилиндя). 
34 М. Чиковани. Эцръц шифащи халг ядябиййаты тарихи, Ы ъ., Тифлис, 1975, с. 

43 (эцръц дилиндя). 
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шяхсиййяти иля баьлы мцхтялиф рявайятляр йараныр. Беля рявайятляр-
дян бири дя 1878-ъи илдя Тифлисдя няшр олунан «Дроеба» («За-
ман») гязетинин 147-ъи нюмрясиндя дяръ олунмушдур. Эюр-
кямли эцръц фолклоршцнасы вя иътимаи хадими Закарийа Мтас-
миндели (Ъиъинадзе) тяряфиндян топланмыш вя чап едилмиш бу 
рявайят щансы сябябдянся нязярдян йайынмыш вя узун мцддят 
юйрянилмямишдир. З. Мтасминдели мягалясинин яввялиндя йазыр: 
«Бцтцн Гафгазда, еляъя дя бурада (Эцръцстанда – В. Щ.) йа-
шайан мцхтялиф халглар… арасында Короьлуйа даир рявайятляр 
еля эениш йайылмышдыр ки, онун барясиндя кимдян сорушсаныз, 
мцтляг сизя: – Короьлу беля иэид адам олмуш вя филан-филан иш-
ляря эюря тез-тез Эцръцстана эялярмиш – дейя ъаваб верярляр». 
Бунунла йанашы, «Короьлу» сюзцнцн мянасыны изащ едяркян 
мцяллиф «кор» сюзцнцн ермяниляря, «оьул» сюзцнцн ися азярбай-
ъанлылара мяхсус олдуьуну билдирмякля ачыг-ашкар йанылмышдыр. 
Айдындыр ки, щяр ики сюз тцрк мяншялидир. 

З.Мтасминдели вариантында Короьлунун Болнис (йерли ящали 
Болус дейир) мешясиндя чийниндян тцфянэ асылмыш бир эцръц на-
хырчысына раст эялмяси, онларын арасында суал-ъаваб, Короьлу-
нун тякиди иля нахырчынын кялин бирини юлдцрмяси вя щейванын 
дяйяринин Короьлу тяряфиндян биря цч юдянилмяси дастанын яс-
линя уйьундур. Короьлунун тцфянэли нахырчыйа Болнис мешясин-
дя тясадцф етмяси ящвалатындан сонра ещтимал етмяк олар ки, 
мцяллиф епосла баьлы рявайятляри мящз Болнисдяки Азярбайъан-
Тцрк кяндляриндян топламышдыр. Индики Болнис районундакы 
яллийя йахын кяндин гырхдан чохунун ящалисинин Азярбайъан 
тцркляриндян ибарят олмасы Короьлу иля ялагядар сющбятлярин 
щямин яразидяки эцръц вя ермяни кяндляриндя дя эениш йайыл-
масына зямин йаратмышдыр. Тясадцфи дейил ки, щал-щазырда ра-
йонун Азярбайъан тцркляри йашайан Болус-Кяпянякчи, Инъяоь-
лу, Самсевриси (Шямшиоьлу), Фахралы, Сараълы вя Абдаллы кяндля-
ри йахынлыьындакы мешялярдя мющтяшям Короьлу галалары йцк-
сялир. Эцръцстанда Тякяли, Тякля адлы кяндляр дя вар. Короьлу-
нун ейни адлы гябиляйя мянсуб олдуьуну сюйляйян тядгигат-
чылар цчцн бу кяндлярин варлыьы дяйярли материаллар веря биляр.  
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1887-ъи илдя Тифлисдя Йеф. Хеладзенин мятбяясиндя чап олун-
муш 32 сящифялик «Мяшщур ашыг вя адлы-санлы гящряман Короь-
лу» китабы ися айдын олур ки, С. Диели тяряфиндян гялямя алынмыш 
вя дяръ олунмушдур. Бу китаб С. С. Пенн няшринин 1-ъи, 2-ъи вя 3-
ъц мяълисляринин эцръц дилиня сятри тяръцмясини ящатя едир.  

«Ашыг Гяриб» дастанынын Ъянуб-Гярби Эцръцстан вариантыны 
1980-ъи илдя Ашыг Етонун (Еквтиме Давлашеридзе) ифасында лент 
йазысына ала билдик∗. Анъаг ашыг дастанын чох узун – «ики-цч эе-
ъялик» олдуьуну билдирди вя ифа заманы мязмуну хейли гысалтды. 
Буна бахмайараг, дастанын ясас мязмуну вя онда олан 
поетик нцмунялярин демяк олар ки, яксяриййяти йазыйа алынды. 

Бу вариантда да Тифлисли Хоъа Сянанын гызы Шащсянямя бута 
верилир, Гярибин баъысынын ады Нярэиздир, Шащсянямин гаравашы 
бурада да Аьъагыздыр, Шащвяляд ися Шащсянямин гощумудур. 
Эюрцндцйц кими, дастанын ясас иштиракчыларынын адлары Азяр-
байъанда йазыйа алынмыш вариантлардакы адларла ейнидир. Онлар 
гощумлуг мцнасибятляриня, дашыдыглары функсийалара эюря дя 
бянзярдирляр. Анъаг йухарыда дедикляримизи дастандакы бцтцн 
сурятляря там шамил етмяк олмаз. Бу бахымдан башлыъа фяргляр 
йазыйа алдыьымыз вариантын ашаьыда эюстяряъяйимиз епизодларын-
да юзцнц ачыг-ашкар бцрузя верир: 

1. Гяриби Тифлисдя илк мещман едян гящвяхана сащиби Дяли 
Мащмуд йох, чайчы Дяли Мустафадыр. 

2. Азярбайъан вариантларында Гяриб Дяли Мащмудун гящ-
вяханасында сюз дейишиндя Эцлоьлан адлы ашыьы мяьлуб едирся, 
Ъянуб-Гярби Эцръцстан вариантында Гярибля дейишян даьыстан-
лы мяшщур Лязэи Ящмяддир.  

3. Азярбайъан вариантында Шащвяляд Гярибин юлцм хябярини 
Гярибин ана-баъысына вя Шащсянямя Эцлоьлан васитясиля чатдырыр. 
Ялдя етдийимиз вариантда ися Шащвяляд таъирдир. О, Гяриби Щяляб-
дя эюрцр, Шащсянямин юз ялийля ишлядийи кюйняйи Гярибин сан-
дыьындан эизлинъя эютцрцр, гайыдаркян юэей гардашы Дяли Сейди 
юйрядир ки, Гярибин юлдцйцнц десин вя Шащсянями юзц алсын. 

                                                
∗ Дастанын там мятни биздядир. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 38  

4. Щяр ики вариантда Ашыг Гярибя кюмяк ялини узадан, она 
гызыл вериб йола салан Щяляб пашасыдыр. Азярбайъанда топлан-
мыш вариантдан фяргли олараг, Ъянуб-Гярби Эцръцстан вариан-
тында Щяляб пашасынын ады эюстярилиб. Бу, Мяляк пашадыр. «Мя-
ляк паша Шамлы иди. Он дюрд ил Щялябдя пашалыг етмяли иди». 

Эюрцндцйц кими, сурят адларында мцяййян фяргляр вар. Ан-
ъаг ону да гейд етмяк лазымдыр ки, дастанын йени топланмыш 
вариантында бу, диггяти ъялб едян ясас хцсусиййят дейилдир. Илк 
анда нязяря чарпан ъящят поетик нцмунялярдяки дольунлуг, 
ахыъылыг вя тябииликдир. Демяк олар ки, мцгаися етдийимиз ва-
риантлардакы бязи шерляр мязмунъа бир-бириня уйьунлашсалар да, 
щеч заман ейниййят тяшкил етмирляр. Вя бир щягигяти дя демя-
лийик ки, бязи щалларда поетик дольунлуг, бядии сявиййя Ъянуб-
Гярби Эцръцстанда йазыйа алынмыш вариантын хейринядир. 

Гящряманлыг вя мящяббят мотивлярини юзцндя бирляшдирян 
«Шащ Исмайыл» дастаны юзцндян сонра йаранан дастанлара да 
ясаслы тясир эюстярмишдир. Фярди експедисийа заманы устад Ето 
Давлашеридзедян Ашыг Зейинин (Топо Беридзе) «Ъялал-Сайад 
Сялвиназ» дастаныны йазыйа кючцряркян биз бу гянаятимизин 
доьрулуьуна бир даща инандыг. Бу юрняк эцръц ашыгларынын 
тцрк дилиндя дастан йаратдыгларыны сцбут едян илк нцмуня кими 
ящямиййятлидир. Ясасында мящяббят вя гящряманлыг мотивляри 
дуран бу дастанын гящряманы Ъялалдыр. О, щям саф мящяббятля 
севян ашиг, щям дя юз сяадяти уьрунда гылынъ чалан иэиддир. 
Ъялалын раст эялдийи Ханзадя ханым сурятинин йаранмасында ися 
«Шащ Исмайыл»дакы Ярябзянэи сурятинин бюйцк рол ойнадыьы 
айдынлашыр. 

Бунунла беля, щямин дастанлары бир-бириндян фяргляндирян 
ъящятляр чохдур. Мясялян, Ярябзянэи Шащ Исмайыла дюйцшдян 
сонра тяслим олурса, Ханзадя Ъялалла дюйцшмцр, гыз олдуьуну 
бойнуна алыр вя евлянмяйи тяклиф едир. Башлыъа фярглярдян бири 
дя будур ки, Ярябзянэи кими Ханзадя гящряманла бирликдя 
дюйцшдя иштирак етмир. Ъялалын гайытмасыны юз имарятиндя 
эюзляйир. Бу бахымдан Ханзадя «Шащ Исмайыл»дакы Рямдар 
Пярийя даща чох охшайыр.  
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Ясярдя саф мящяббят, сядагят, йахшылыг, хейирхащлыг, ядалят, 
иэидлик, ъясарят вя с. мцсбят инсани кейфиййятляр илщамла тярян-
нцм олунмушдур. Йолда гачагларын хейирхащлыьыны эюрян Ъялал 
юз нювбясиндя Ханзадянин ясир алдыьы 39 няфяр эянъи азад 
етдирир, ади бир хидмятчини юзцня гардаш билиб мурада йетирир, 
гачаглары сарайа дявят едир. Бурада пула щярислик, аъэюзлцк, 
щийляэярлик, хяйанят, гяддарлыг вя с. бу кими диэяр хцсусий-
йятляр тянгид олунур. Дастанчы мянфи сурятляри еля характерик вя 
типик ъизэилярля тясвир етмишдир ки, онларын мяьлубиййятинин 
лабцдлцйц халг идеалынын тянтяняси кими сяслянир. Гоъа хан, 
Гара Вязир, Кцпяэирян гары мцсбят идеалын мяьлубедилмязлийи 
гаршысында аъизляшян мянфи сурятлярдяндир. 

Тцрк-Азярбайъан дастанчылыьынын тясири иля йаранмыш «Ъялал-
Сайад-Сялвиназ» дастанынын дили, бядии ифадя васитяляри мящяб-
бят дастанларынын янянясиня сюйкянир. Дастандакы мараглы сц-
жет вя эюзял лирик шерляр дя эюстярир ки, онун мцяллифи устад ашыг-
лардандыр. 

Борчалыда ян эениш йайылмыш дастанлардан бири шаир Аьаъа-
нын «Ъащанэир» вя йахуд «Ъащанэир – Мяляксима» дастаныдыр. 
Устад сяняткарымыз Щцсейн Сараълынын дилиндян йазыйа алды-
ьымыз бу халг абидяси юз бядиилийиня, ахыъылыьына вя поетик ся-
виййясиня эюря мяшщур халг дастанларымызын сявиййясиндя да-
йанмаьа тамамиля лайигдир.  

Ики эянъин мящяббят маъяраларыны тясвир едян «Ъащанэир» 
дастанында дастанчылыг янянясиня баьлылыг ачыг-айдын щисс едил-
ся дя, мараглы, орижинал сящнялярля зянэин бир сцжет хятти ону ся-
ъиййяляндирир. Ъащанэир щям дя иэид, ъясур, щеч нядян горхма-
йан, юз истяйиня говушмаг цчцн ъясарятля гылынъ дюйцшцня 
чыхан бир пящлявана чеврилир. Мящяббят мотивляри гящряманлыг 
сящняляри иля явяз олунур. Ъащанэир Щейдяр ханы мяьлуб едир, 
Язиз шащын гошуну ися юзцнц йетириб дцшмяни пярян-пярян салыр. 
Ъащанэир сазы эютцрцб башына эялянляри атасына сюйляйир. Дас-
тан гящряманын бутасына говушмасы, бирликдя вятяни Мисиря 
дюнмяси иля тамамланыр. Ифачы ашыглар ися, бир гайда олараг 
дастаны Шаир Аьаъанын «Самовар» рядифли мцхяммяси иля ду-
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ваггапма едиб баьлайырлар. О да мараглыдыр ки, Шаир Аьаъан 
бу мцхяммяси гошаркян тякъя Азярбайъан дилиндян йох, щям 
дя рус, эцръц вя ермяни дилляриндян истифадя етмишдир. 

«Ъащанэир» дастаны Борчалыда дастанчылыг яняняляринин ин-
кишафыны эюстярмякля йанашы, тядгигат цчцн дя мараглы материал 
верир. Бу нцмунянин няшри дастан ирсимизи даща да зянэин-
ляшдиряр, мящяббятля гящряманлыг щцдудунда дайанан дас-
танларымыза эюзял бир халг романы да ялавя етмиш олар. 

Борчалыда дастанчылыг яняняляри индинин юзцндя дя давам 
етдирилмякдядир. Бу бахымдан устад ашыгларымыздан сайылан 
ашыг Мящяммяд Садахлынын дастан йарадыъылыьы диггяти даща 
чох ъялб едир. Онун йаратдыьы дастанлар арасында халг гящря-
маны, тцрк гящряманлыг тарихиндя йенилмяз сяркярдя, иэид бир 
дюйцшчц кими мяшщурлашмыш, рясми тарихи вя ядяби мянбялярдя, 
Анадолу шаирляринин вя ашыгларынын йарадыъылыьында эениш йер 
алмыш Борчалы ясилли Мещралы бяйя щяср етдийи дастан хцсуси 
мараг доьурур. Дастанда истяр щадисялярин ардыъыллыьы, дили, 
истярся дя поетик мятнляр, няср вя мязмунун бир-бирини излямяси 
бюйцк усталыг вя сяняткарлыг мящарятиля тясвир олунмушдур.  

Бир сюзля, Эцръцстанда Тцрк-Азярбайъан фолклору яняняля-
ринин кюкляри гядим вя чохшахялидир. Йазыйа алынараг топлуда 
охуъулара тягдим олунмуш юрнякляр зянэин Борчалы-Гарапа-
паг фолклорунун кичик бир гисмини ящатя ется дя, халгымызын 
мядяни-тарихи инкишафынын, етник хцсусиййятляринин щяртяряфли 
юйрянилмяси бахымындан хцсуси ящямиййят дашыйыр. Онлары вя 
диэяр нцмуняляри ардыъыл шякилдя топламаг, арашдырыб тящлил вя 
няшр етмяк милли фолклорумузун, дилимизин тарихини, нцфузуну, 
тясир вя ящатя даирясини доьру-дцрцст мцяййянляшдирмяк цчцн 
чох эяряклидир.  

   
 Валещ ЩАЪЫЛАР 
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Ы. МЮВСУМ ВЯ МЯРАСИМ НЯЬМЯЛЯРИ 
 

1. Йаьма, йаьыш, 
Битмя, гамыш, 
Бабам чюлдяди, 
Йапынъысы юйдяди, 
Чомаьы чийниндяди, 
Кюйняйи яйниндяди, 
Дясмалы ъибиндяди, 
Аьаъын дибиндяди, 
Йаьма, йаьыш, 
Битмя, гамыш. 
 
2. Елчиляри йаланчылар, 
Мяндя ня эюрдцн, эялмядин. 
Сюйлясян ня эюзлямян вар, 
Мяндя ня эюрдцн, эялмядин. 
Дярдимдян юлдцн, эялмядин. 
 
Чяркяз папаг, енли кцряк, 
А бал додаг, гарьы биляк. 
Ниййятини сюйля эюряк, 
Дярдимдян юлдцн, эялмядин. 
Мяндя ня эюрдцн, эялмядин? 
 
Тяндиримизя аш гоймушам, 
Цстцня лаваш гоймушам, 
Долчаны сяняк йанына  
Билмямишям чаш гоймушам, 
Дярдимдян юлдцн, эялмядин, 
Мяндя ня эюрдцн, эялмядин? 

 
*   *   * 

Гызым назды, 
Йцз тцмян азды, 
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Мин тцмян эятирин 
Эялини эютцрцн. 
 

*   *   * 
Гуда-гуда ъан гуда, 
Эюзляри мяръан гуда. 
Алышдыраг, веришдиряк, 
Йцз тцмяня барышдыраг. 
 

*   *   * 
3. Щарава бизим ола, ей, 
Тякяри гызыл ола, ей, 
Эиряйдим йар гойнуна, 
Эеъяляр узун ола, ей, 
Ой дилим, ъан дилим. 
 
Алех-балех судады, ей, 
Эюзляри йухудады, ей, 
Тялясмя дяли оьлан, ей, 
Мураз верян худады, ей, 
Ой дилим, ъан дилим. 
 
Дяйирман дашлы эяряк, ей, 
Гялям гашлы эяряк, ей, 
Нейнирям гоъа йары, ей, 
Йар он беш йашлы эяряк, ей, 
Ой дилим, ъан дилим. 
 

*   *   * 
4. Доду-доду эюрдцнмц, 
Додуйа салам вердинми, 
Доду бурдан ютяндя 
Гырмызы эцн эюрдцнмц? 
 
Мящлянизя эяляндя 
Ит балдырмы далады, 
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Йаь верин йаьлайаг, 
Ип верин баьлайаг. 
 

5. Той няьмяляри вя ябядя-шябядяляр 
 

Оьлан еви:  
Гуда-гуда ъан гуда, 
Эюзляри мяръан гуда. 
Алышдыраг, веришдиряк, 
Йцз тцмяня барышдыраг. 
 

Гыз еви: 
Гызымыз назды, 
Йцз тцмян азды, 
Мин тцмян эятирин 
Эялини эютцрцн. 
 

Гайынана эялиня: 
Евиндян безян, 
Гапылар эязян, 
Дабаны чатдаг, 
Балаьы батдаг, 
Доьдуьу сюйцлмяз, 
Биширдийи йейилмяз! 
 

Эялинин ябядя-шябядяси: 
Балдызым, чувалдузум, 
Зырылдайыр ютцр, мян нейним? 
Гайынанам - гара кюпяк, 
Мырылдайыр ютцр, мян нейним? 
 

Ананын гызыны тярифи: 
Торбада дузду гызъыьазым, 
Сярвдян дцздц гызъыьазым, 
Йедди оьлан доьубду, 
Йеня дя гызды гызъыьазым.  
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Гайынатанын эялининдян шикайяти: 
Сусамышам, су истярям, 
Архын гулаьны эюстярир, 
Аъмышам, йемяк истярям 
Тящня таваьны эюстярир. 

 
Гайынананын кцсцб эедян, сонра пешман олуб эери дюнян 

эялининя дедикляри: 
Биря битдян ашаьы, 
Ъцря ъцтдян ашаьы, 
Юзцн эетдин, юзцн эялдин, 
Олдун итдян ашаьы.  
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ЫЫ. МИФЛЯР ВЯ ЯФСАНЯЛЯР 
 
1. Борчалынын даь кяндляринин бириндя бир ъиня санъах тахыф 

тутуфлармыш. Оннан сонра о ъин иллярнян эялин ъилдиндя йашы-
йырмыш. Ъамаат да билирмиш ки, бу эялин ъиндир. 

Бир эцн бу эялин булахдан щяр ялиндя бир ведря су эятирир-
миш. Бирдян эюрцр ки, гаваьына бир ушах чыхыф. Ушаьа дейир ки, а 
бала, а бала, яллярим бош дюй, бу синямдяки санъаьы ач чыхарт, 
сяня алма веряъям. Ушах да алланыф санъаьы чыхардыр. Эялин 
тяздян ъиня дюнюр, ушаьын йанахларыны гопардыф ойъуна гойор 
ки, ал, бу да сяня алма.  

 
∗    ∗    ∗ 

2. Кяндлярин бириндя бир киши йашайырмыш. Щяр сабащ йуху-
дан галханда атыны тярлямиш эюрцрмцш. Бир эцн фикирляшир, фикир-
ляшир вя эютцрцб атынын белиня гыр тюкцр.  

Саващ галхыб эюрцр ки, атын белиндя бир арвад отуруб. Арва-
дын цстцня ийня батырыб атдан дцшцрцр. Арвад ня деся, о олур-
муш. Онун биширдийи чюряк тящнядян гуртармырмыш. Бир мцддят 
арвад бунлара ишлядикдян сонра бир ушаьа ийняни чыхартдырыр вя 
йоха чыхыр. 

 
∗    ∗    ∗ 

 3. İmrasannı Xacca xala səhər tezdən, o başdan toxa döy-
məyə gedermiş. Gedəndə gedif görör ki, üzüm bağının əğında 
kənddən Aypara adında bir qız daşın üstdə oturuf uzun saçını da-
rıyır. Salam verif addıyır. Öz-özünə deyir ki, bu zaman bu nağay-
rer burda, bir dönöm xavar alem. Geri dönəndə görör ki, heç kəs 
yoxdu. Sən demə ciniymiş.  

 
∗    ∗    ∗ 

4. Gecə vaxtı Haça qayadan gəlerdim. Gördüm ki, toy-dü-
yündü, cinnər bir mi çalıf-oxuyollar. Məni də ortalarına alıf oy-
natmağa başdıyellar. Kəlmeyi-şəhadət deyənnən sonra cinnər de-
di ki, səni anan namaz üstdə doğufdu, yeri get. 
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∗    ∗    ∗ 
5. Musaxanın arvadı Sultan öz qohumlarıynan gecə vaxtı saat 

2-də toydan öyə gəlermişlər. Dəmiryolunu keçəndə göröllər ki, 
qavaxda töyux, dalınnan da çoxlu cücələri qaqhaqaq bir mi ge-
dellər. Əl-əxlarına dolaşellar. Deyillər ki, bu nədi, gecə vaxtı bu 
qədər töyux-cücə, qonu-qonşuda da bu ğarta yoxdu. Bir təhər kış-
kış elliyif addıyellar. Bu töyox-cücələr cinnər ola bilərmiş.  

 
∗    ∗    ∗ 

6. Моллайев кючцб Сарыйала эяляндя ики еви олдуьу цчцн 
эедиб эялирмиш. Бир дяфя эяляндя эюрцр ки, йолда бир чяпиш вар. 
Фикирляшир ки, бялкя сцрцдян галыб, гуъаьына алыб бир хейли йол 
эедяндян сонра бахмаг истяйир ки, чяпиш еркякди йа диши. 
Гиймяйини галдыранда чяпиш адам кими эцлцр. Демя чяпиш ъин 
имиш. Чяпиш дейир ки, анан сяни Гуран цстя доьуб. Йохса сяни 
чохдан боьмушдум. Киши донуб галыр.  

 
∗    ∗    ∗ 

7. Дан улдузу бир оьланды. Севэилиси булаьа эялир. Бу да 
ону эюрмяй цчцн щяр эцн тездян чыхыр ки, сящяр-сящяр севэи-
лисини эюрсцн. Дейилляр ки, гызы кюрпя вахты кимся эюйдян атыб. 
Бу да ону инди йердя ахтарыр. 

Дан улдузуна мцтрцф улдуз да дейилляр. О тез чыхыр ки, 
ъамаатын ня йейиб-ичдийини эюрсцн. Эеъ йатыр ки, йыьышанда ня 
етдикляриня бахсын. Она эюря дейилляр мцтрцф улдуз. Няфсяй олуф 
да, умсух олуф. 

 
∗    ∗    ∗ 

8. Щеш ня юзбашына олмур. Йел йелди, ону да ясдирян вар. 
Адына Йел бабасы дейилляр. О исдийяндя йел ясир, исдямийяндя 
йох. Йел даьы да зийаратды. Кимин диляйи вар эялир, нязир эятирир, 
гурван кясир. Биздян савайы да эялян вар. Щяр диннян олур. 
Ермяни дя, берзен дя… 
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∗    ∗    ∗ 
9. Чян, чисяк, гара думан щамсы Чян гарысынынды. Онун 

торвасы вар. Буларын щамсыны торвасына йыьыф сахлайыр. Ажыьы 
тутанда торвуйу ачыф чян-думаны бурахыр. Чян чох галанда 
Йел бабасынын хошна эялмир. Ясиф щамсыны даьдыр.  

Даьда бир ушах-зад итяндя дейялляр ки, Чян гарысы торвасына 
салыв апарды. 

 
∗    ∗    ∗ 

10. Ай – бир оьлан ушаьыймыш, шулуг, яллямяйях. Щеш кимин 
сюзцня бахмырмыш. Бир эцн анасы хямир йоьуранда йанында 
ойнуйуб ялня-яйьиня долашырмыш. Ня гядяр дейир, бурдан эет, 
сюзцня бахмыр. Ахырда ажыхланыр, яли хамырры-хамырры буна бир 
шилля вурур. О вахтдан да цзц лякялиди.  

 
∗    ∗    ∗ 

11. Ай – оьланды, Эцн – гыз. Ай Эцнц истяйирмиш. Щяр эцн 
онун далынъах эязирмиш. Эцн ня гядяр елийир, бу ял чякмир. Бир 
эцн эяня Ай Эцнцн далынъах дцшцр. Эцн гачыр, Ай да онун 
далынъах. Эцн бахыр Айын ялиннян гуртармыйажах, яйилир йердян 
бир ойуъ палчых эютцрцв атыр онун цзцня. Ай яйлянир, Эцн чыхыр 
эедир. О вахтдан да айын цзцндя лякяляр галыф.  

 
∗    ∗    ∗ 

12. Гыш бир гоъа гарыды. Цч оьлу вар: Бюйцщ чиля, Киччищ 
чиля, Боз ай. Аналары биринъи Бюйцщ Чиляйи йоллуйур ки, эет. Бу 
эедиф эялир. Анасы дейир, наьайрдын? 

Дейир: 
-Оъаьын гыраьына дцздцм эялдим.  
Сонра Киччищ эедир. Эяляндя анасы дейир, наьайрдын? 
Дейир: 
-Оъаьын ичиня долдурдум эялдим. 
Ахырда Боз ай эедир. Бу эяляндя анасы эеня сорушур ки, бя 

сян наьайрдын? Бу ъаваф верир ки, оъахдан чыхартдым эялдим.  
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 48  

∗    ∗    ∗ 
13. Гарнын боръу аврылда олур. Дейир, бир гарынын хейли оь-

лаьы варыймыш. Гышын ахыры олур. Бунун оту-алафы гуртарыр. Няся 
бир тящяррищнян, юлцм-зулум марты кечирир. Чюлдя от-зад эюйя-
рир, оьлахлар йейив ойнашыр. Гары буну эюрцф марта ажых верир ки: 

 

Март эюзцня бармаьым 
Ойнашыр оьлахларым. 

 

Бунун сюзня мартын ажыьы тутур. Эялир аврылын йанна ки, 
манна он эцн боръ вер, ишим вар. О да верир. Бу он эцндя 
март бир чойьун, бир туфан еллийир ки, эял эюрясян. Гарынын биръя 
оьлаьы да галмыр, щамсы гырылыв юлцр. Гарнын боръу да о вахт-
дан галыф. Ончу дейилляр ки, «март чыхды – дярт чыхды». 

 
∗    ∗    ∗ 

14. Бир дяфя илин-айын ахыр эежяси бир гызын шаннысы онун йа-
нына эялир. Еля олур бир аздан оьлан йатыр. Эежянин бир вахты гыз 
эюрцр ки, ат эюйшяди. Тянтийир, дейясиди ки, «кцряк гызыл олсун» 
дейир, «Аллащ, бу оьлан гызыл олсун». Оьлан гызыл олур. Дейилляр 
ки, бу галды бир дя эялян нойруза. Бир эцн гыза гызыл лазым олур. 
Сынаь цчцн оьланын сычала бармаьыны эютцрцр. Вах эялир, эеня 
илин-айын ахыр эежяси олур. Ат эюйшцйяндя гыз дилящ дилийир. 
Оьлан эеня дюнцв адам олур. Дейир, мян ня гядяр йатмышам. 
Бир дя дейир ки, мяним бармаьым нийя беляди, йериндя нийя 
йохду? Тяздян гощум-гардаш баша салыр ки, беля-беля… 

 
∗    ∗    ∗ 

15. Щибоп бир арвадыймыш. Ики оьлу варыймыш: Усуфнан Янсиф. 
Булар бузойа эедиллярмиш. Бир ахшам бузойлары эятиряндя эюрцлляр 
ки, бир гарынын бузойу галыф чюлдя. Аналары булары дюйцр ки, тез 
эедин тапын эятирин. Булар эедилляр. Бир яздян арвадын цряйи 
йумшалыр, дейир, дурум сцд пиширям, эяляндя ушахлар йесин. Ана 
ня гядяр эюздцйцр ушахлар эялмир. Савах олур, бахыр ки, эеня 
гайытмадылар. Билир ки, бузойу тапбыйыплар. Диляй елйир, олур 
щибоп. Башдыйыр балаларны эязмяйя. Щибоп охуйанда дейир: 
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Усуф, Нясиф, эял сцд ич… 
Эял сцд ич… 
 

∗    ∗    ∗ 
16. Бир эцн итнян гурд растлашыр. Ит гурда дейиф ки, эял ий 

билмяйини мана вер, мян дя эцжмц сана верим. Гурд иразы 
олуф. Инди ит ий билир, гурд да эцждцдц. Дейялляр ки, гурдун юз 
эцжцннян хавары йохду.  

 
 

ЩЯРШЯНИН КЦЛЛЦЙЦ 
 
Йашыл мешяляря сюйкянян Дарваз кяндиня узагдан эюрцнян 

Шинди даьы хцсуси йарашыг верир. Дейирляр ки, яски заманларда 
бу мешяляр даща сых, кечилмяз имиш, эядиклярдя, талаларда 
мараллар, ъейран-ъцйцрляр эюрцнярмиш. 

 Булаьа енян ъыьыр овчу Ящмядин евинин йанындан кечирди. 
Ъыьырла эедиб-эялянляр овчунун айагйалын, башыачыг ушагларыны 
эюрдцкъя црякляри йаныр, бу касыб аилянин щалына аъыйырдылар. 
Ушаглар алаторандан евдян чыхыб Йумру гайанын, Гырхбу-
лаьын, Сары таланын щяндявяриндя овчулуг едян аталарынын га-
йытмасыны эюрян кими йцйцряр, йеэаня цмидэащлары олан ов 
чантасына йюнялярдиляр. 

 Эцнлярин бир эцнц сящярин алаторанында йухудан ойанан 
овчу Ящмядин эюзцня бухарыда ири бир газан саташды. О, тяяъ-
ъцблянди, газанын гапаьыны эютцрян кими бишмиш сцд ийиндян 
мяст олду. Щяйятдя щярлянян арвады Щяршяни чаьырыб сцдц 
кимдян алдыьыны сорушду: 

 Щяршя деди:  
− Ай киши, няйиня лазым ким эятириб, бир Аллащ бяндяси. Ич, еля 

эет. Ушаглары да ойат, гой ичсинляр, ня вахтдан Тамарзыдылар. 
Овчу Ящмяд ертяси эцнцн сящяри дя евляриндя сцдля силя-

лянмиш газаны эюрдц, анъаг диниб-данышмады, сцддян дойунъа 
ичиб евдян чыхды. Дцз бир щяфтя ейни шейин шащиди олду. Аьарты 
иля долу габларын сайы ися эет-эедя артырды. Ушагларын да рянэи-
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рущу йахшылашан кими иди. Гарынлары тох, эцлцб-данышырдылар. 
Щятта даща овдан гайыдан аталарыны гаршыламыр, ов чантасына 
йюнялмирдиляр. 

Щяфтя тамамында овчу Ящмяд дюзмяди, шцбщялянди, Щяр-
шяни чаьырды: 

− Арвад, мяни баша сал эюрцм, бу гядяр сцдц ахы ким верир 
бизя, щардан алырсан? 

 Щяршя диз чюкцб анд верди: 
 − Ай Ящмяд, сян эял буну мяндян сорушма, балаларымыза 

йазыьын эялсин, мян бу сирри ачсам, евимиз бир даща бу немяти 
эюрмяйяъяк. 

 Овчу даща динмяди. Сябрини дцз цч ай боьду. Эеъянин бир 
вахты Щяршянин эейиниб тахтдан дцшмясини дуйду. Эюзуъу фикир 
верди. Арвад сцд габларыны эютцрцб евдян чыхды. Киши юзцнц сах-
лайа билмяди, мараг цстцн эялди, эейиниб арвады излямяйя башлады. 

Овчу Ящмяд гашдакы йемшан колунун будагларыны Аралайыб 
ня эюрся йахшыды: чайын цстц маралларла, ъцйцрлярля долуду. Бир аз 
аралыда ися эур чатылмыш оъагдан газанлар асылыб, арвады Щяршя дя 
голларыны чирмяйиб мараллары саьыр, сцдц газанлара бошалдыр. 

 Овчу Ящмяд будаглары бир аз да аралады. Еля бу вахт 
мараллар шыггылтыдан еймяндиляр. Щяршя дя диксинди, башыны галл-
дырыб Айын айдынлыьында яринин кюлэясини эюрдц, инилтили бир сясля 
ону мязяммят етди: 

− Ай киши, нийя евимизи йыхдын, мяни балаларымдан айырдын. 
Сяня демядимми бу сирля марагланма. 

 Сонра Щяршя оъагдан бир кюсюв эютцрцб овчу Ящмядя тя-
ряф атды: 

− Апар бу кюсювц евимизя, оъаг гала, кцлцнц атма, аилямиз 
хейир-бярякяти, ушагларымыз ися мяним няфясими, щярарятими о 
оъагдан алаъаглар. Балаларымдан муьайат ол, онлары сяня, сяни 
ися танрыйа тапшырырам. 

Буну дейиб Щяршя эюзял бир ъцйцря чеврилди, сцрцйя гарышыб 
эюздян итди. Овчу Ящмяд чох аьлады, сонра кюсювц эютцрцб 
кор-пешман евя гайытды. 
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Еля о замандан Дарваз мешяляриндя ъейран-ъцйцрлярин сайы 
башлайыр азалмаьа. “Щяршянин кцллцйц” ися инди дя дурур. Дейилян-
ляря эюря, илдя бир дяфя бир ъцйцр Айын айдынлыьында мешядян ениб 
кцллцйя эялир, ондан дойунъа йалайыр, йенидян мешяйя гайыдыр. 

 
АНАХАТЫР 

 
Дцнйянин лап язялиймиш. Адям атанын вахтыннан бир аз 

сонруймуш. Бошшалы чюкяйиня щяля адам яяьы дяймийиппиш. Бир 
гатар гяфля эялер бу тяряфляря. Нойруз вахтыймыш. Адамлар йор-
нуьуну алермышдар. Бир ана да юз ушаьыннан чахрахда дашда-
рын ичиндя эязермиш. Ушах бир аз аралыймыш. Бирдян чахраьы сел 
эютцрюр. Кюрпя ушах селя гарышер. Анасы ня гядяр чырпынерса, 
баласына яли чатмер. Яляшсиз галан арвад гыраьа чыхер, сел ашаьы 
йцйцрюр. Эюрюр ушаьы тутаммыйажах. Диз чюкцф Танрыйа йал-
вармаьа башдыйер. Дийялляр Танры бу хатынын йалварышыны ешидиф 
чайын суйуну азалдер. Ушах бир чилякяня илишиф саь-саламат 
галер. Ана кюрпясиня гойушор. Чай диля эялиф дееркиня, мян о 
ушаьы ана хатырына саламат сахладым.  

Ана сюйцнюр (Танры сизи сюйцндцрсцн). Динъялян адамлар 
тюкцлцшюр. Ана башына эяляни данышер. Деелляр ки, о ку беля ол-
ду, бцйцннян буруйу юзцмцзя йурд сечерик. Бу бошдуьун 
адыны Бошшалы гойурух, бу чайын адына да Анахатыр деерик. Бу 
йаных ийи верян мешийя дя Йаных мешяси деерик... 

О вахтдан бу йахыннара гядяр, еля индинин юзцндя дя 
гожалар о чайа Анахатыр деелляр. Храм сюзц гондармады.  

 
ЪЯННЯТ БУЛАЬЫ (1) 

 
Бир гарынын аман-заман кюрпя бир нявяси нахошлайыр. 

Гарыйа мяслящят эюрцрляр ки, эедярсян Дибсиз эюлцн архасына. 
Орада нявянин боьазэялмясиня чаря едяси бир лоьман йашайыр. 

Гарынын минийи олмадыьындан нявясини дя шяляляйир белиня, 
дцшцр йолун аьына. Бир гоншусу гарынын архасынъа айдынлыг су-
йу сяпир. 
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Гары йолу тушлайыб ирялиляйир. Йаш дохсанын астанасында, йол 
да ки, йохуш, бичаря гары йорулур. Бир щовур динъини алмаг 
истяйир. Сусузлугдан тяпмиш додагларыны йалайыр. Нявясинин дя 
инилтиси кясилмяк билмир ки, билмир. 

Бирдян йахынлыгда су шырылтысы ешидилир. Гары бир аз чашыр. Бурада 
булаг олдуьуну ня эюрмцшдц, ня дя ешитмишди. Йахынлашыр. Була-
ьын суйундан юзц дя ичир, нявясиня дя верир. Илащи, бу ня сещрмиш! 
− ушаьын инилтиси хырп кясилир, бят-бянизи ачылыр, рянэи-рущу дцзялир. 

Гары бир нявясиня бахыр, бир дя думдуру эюз йашыны хатыр-
ладан булаьа. “Ъяннят суйуймуш суйун, ай булаг!” − дейя пы-
чылдайыр. Бу пычылты бинялярдя якс-сяда верир. 

О эцндян булаьын ады “Ъяннят булаьы” галыр. 
 

ЪЯННЯТ БУЛАЬЫ (2) 
 

Аралыгда бинялянян ел аьсаггалы бярк хястялянир. Аьры ону 
ялдян салыр. Щеч ким она ялаъ еляйя билмир… 

Илляр йормуш бир лоьман онун дярдинин адыны дейир, дяр-
манынын чятин тапылаъаьыны да билдирир: Дярманы ъювщяр сулу 
булаьын цстцндя битян чящрайы рянэли эцлдц. Хястя о булаьын 
суйунда о эцлц чай явязи дямляйиб ичмялиди… 

Елин ъаванлары щямин эцлц ахтармаьа йолланыр. Фящмли ъа-
ванлардан бири эцлц дя, щямин эцлцн йанындакы булаьын суйун-
дан да эятириб эялир. Лоьман эцлц эюрцнъя ъцлцмсцнцр; щямин 
эцлцймцш… 

Ел аьсаггалы саьалыр. Онун шяфа тапдыьы булаьын ады галыр 
Ъяннят булаьы… 

 

КЕЧИГЫРАН 
 

«Йасты гар» дан йухарыда адсыз бир эюл варыймыш. Бу эюл-
лярин щяндявярляри нящайятсиз отлагларды. Аран Борчалыдан бир 
аьа щяр йай бурда биняляняр, даварыны, мал-гарасыны бурда 
отартдырар, бол мянзил эютцрярмиш. 

Бу аьа чох язазил, ганичян бир адамыймыш. Нюкярляриня, 
гуллугчуларына «эюз вериб ишыг вермирмиш», щяр хырда суча, 
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диггятсизлийя эюря онлара зцлцм вердирярмиш. Архаъдан беш 
дана оьурландыьына эюря даначыны ганичян итлярин габаьына 
атдырыбмыш. Беля хасиййятиня эюря она Зулум аьа дейярмишляр. 

Зулум аьанын маьмын, дили юзцндя олан бир чобаны вармыш. 
Йетим, йийясиз-суавсыз бир адам олдуьуна эюря Йетим Чобан 
адыйла танынырмыш. Бир эцн Йетим Чобан сцрцнц Дибсиз эюлцн 
щяндявяриня йайыр. Юзц ися йапынъасыны сяриб бир щовурлуьуна дин-
ъини алмаг истяйир; эеъя «аьзымурдарлар» архаъа тяпэи елядийиндян 
йухусуймуш. Гойунлар харпа-харпла отлайырмыш. Бир гядяр аралы-
да щязин ней сяси эялир. Йетим Чобан пычылдайыр: «Нахырчыды. Йеня 
дярдиндян чалыр». Цряйи кюврялир Йетим Чобанын, долухсунур… 

О, хяйалдан айрылыб сцрцйя тяряф бойланыр. Эюзляриня инана 
билмир: сцрц эюля тяряф гачышырды. Сцрцнцн архасынъа ъумур. 
Тякяляр эюлдя боьулмушду. Суйун цзцндя гойун лешляри эюрц-
нцрдц. Йетим Чобанын щарайы, Боздарын улартысы даьлара йа-
йылыр. Йетим Чобанын «урвасы учмушду». Сойугдан йох, гор-
худан титряйирди; Зулум аьа ону зулум эцнляря гойаъагды. 
Гачыб эетмяйя, башыны далдаламаьа щеч бир симсары йохуйду. 
Гачыб эется дя Зулум аьанын чапарлары ону тапыб гайтараъаг-
ды. Нахырчы она тохтаглыг вермяйя сюз тапа билмирди… 

Зулум аьанын гара-гышгырыьы ешидилир… 
Йетим Чобан яллярини эюйя ачыр: 
- Аллащым! Мяни Зулум аьанын зулумуйнан юлдцрмякдян-

ся, итляриня йем елямякдянся гара даша дюндяр!.. 
Мюъцзя баш верир; Йетим Чобан да, Боздар да, давар да 

бир анын ичиндяъя даша дюнцр… 
…О эцндян о адсыз эюля-Йетим Чобанын даша дюнмясиня 

баискар олан эюля «Кечигыран» (кечиляр гырылан) эюл дейирляр… 
 

МАРАЛ ДАЬЫ 
 
Башкечидин Дунус кяндиндя бир киши, бир арвад йашайырды. 

Бунлар яр-арвадыйды. Киши овчуйду. О, щяр эцн мешяйя эедир-
миш, орадан гуш, щейван вурурмуш. Бир дяфя киши арвадыны ме-
шяйя апарыр. Овчу арвады иля мешядя бир гядяр эяздикдян сонра 
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бир булаьын башына эялирляр. Еля бу заман онлар булаьын башын-
да бир ана Марал эюрцрляр. Овчу истяйир ки, Маралы вурсун. 
Арвады онун ялини тутуб сахлайыр, гоймур Маралы вурмаьа.  

Бундан сонра онлар щяр эцн мешяйя эедирляр. Ана Марал 
да онларын габаьына чыхыр. Бир эцн овчу бярк хястялянир. Даща 
мешяйя эедя билмирляр. Ана Марал тяшвишя дцшцр, ниэаранчылыг 
кечирир. Ана Марал бир нечя эцн дя онлары эюзляйиб овчунун 
евиня эедир. Эялиб эюрцр ки, овчу хястяляниб евдя йатыр. Марал 
эери гайыдыр. Сящяри эцн арвад дуруб эюрцр ки, гапынын аьзында 
бир габда сцд вар. Онлар бу ишя чох тяяъъцблянирляр. Сонра 
билирляр ки, бу Маралын ишидир. Арвад щяр эцн сцдц кишийя верир. 
Бир нечя эцн беля кечир. Овчу тамам саьалыр. 

Бир нечя илдян сонра да арвад хястялянир. Ана Марал кишийя 
неъя сцд верирдися, инди дя арвада щяр эцн сцд гойуб эедир. 
Нящайят, арвад да йахшылашыб айаьа дурур.  

Сонра онлар гоъалыб юлцрляр. Онлары апарыб бир даьын башын-
да басдырырлар. Щяр эцн ана Марал юз сцрцсц иля бу даьын ба-
шына чыхар, мязарларын башына доланыб эедярмиш. Она эюря дя 
бу даьа «Марал даьы» дейирляр. 

 
МАРАЛ ГАЙАСЫ 

 
Гядим заманларда Борчалы чюкяйиндя чайлагда битян сул-

гун аьаъларындан башга Ермянистанла Эцръцстан яразиси ара-
сында узанан Бабакяр даьлары тамам галын мешялик имиш. 

Бурада щяр ъцр щейван йашайырмыш. Бурада эюзял, эур 
булаглар да вар имиш.  

Мал, щейван сахламаг цчцн Бабакяр даьынын дюшцндя 
кяндлилярин чохлу йатаглары да вар имиш.  

Кяндлиляр гышын сярт эялмясиндян горхараг йатагларын йаны-
на от тайалары да йыьарлармыш. Вахт о вахт олур ки, мющкям 
гар йаьыр, щяр йер галын аь памбыьа гярг олур.  

Чюлдяки щейванлар галын гарда бир йана чыха билмяйиб, 
батыб галырлар. 
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Вящши щейванлар цчцн ову тутмаг асанлашыр. Хырда ов 
щейванлары гуртардыгдан сонра, ирилярин цстцня дцшцрляр.  

Анъаг гойун, дана, бузов отаран чобанлар щямишя 
«Марал гайасы» дейилян йердя бир ирибуйнузлу Маралын дуруб 
ятрафа бойландыьыны эюрцрлярмиш. Бир эеъя галын гарда айаг 
таппылтысына, ит щцрцшцня чобанлар ешийя чыхырлар.  

Эюрцрляр, буйнузлары аьаъа бянзяйян ири эювдяли бир маралы 
йалгузаг говуб щалдан салыб, ахырда марал гойун йатагларына 
сыьынаъаг эятириб. 

Чобанларын сяси чыхан кими йалгузаг ялдян чыхыр, итляр сакитляшир. 
Марал гыш ещтийат цчцн йыьылмыш от тайасына йахынлашыр, 

йемяйя башлайыр. Кюпякляр Маралын да кешийини чякирляр. Марал 
цч ай гышы бурада йашайыр. 

Йаз эялир, гарлар ярийир. Бабакяр даьлары йашыла бойаныр. 
Марал юз юрцшцнц дяйишир, «Марал гайа»сынын гойнунда 

мяскян салыр. Истиляр дцшяндя чобанлар башга йайлаьа йолланыр. 
Марал Бабакяр даьынын йамйашыл отуну отлуйуб сярт булаг-

ларынын суйуну ичиб щярдян бир Марал гайасында эюрцнярмиш.  
Бу щадисяни Бабакяр даьынын ятякляриндя дана-бузов 

отаранлар эюрцб ел-обайа хябяр верирляр ки, Бабакяр даьынын 
зирвясиндяки гайанын башында бир марал вар. 

Ъаванлардан бир нечяси кящярлярини миниб Марал овуна 
щазырлашдылар. Пусгуда дурдулар, хам олдугларына эюря бир 
янъам едя билмядиляр.  

Бир нечя тяърцбяли адам да бу ъаванлара гошулуб щямин 
гайаны мцщасиряйя алдылар. Марал гайанын башындан еля атылды 
ки, гуш кими учуб ялдян чыхды. Еля о вахтдан Бабакяр даьынын 
зирвясиндяки гайайа «Марал гайасы» дейирляр. 

 
ДАШ ЧОБАН 

 
Борчалы чюкяйиндя гойун сцрцляринин чохлуьу, эцмращлыьы 

иля танынан бир чобан вар имиш. Йайда йайлаг вахты чобан юз 
сцрцсц иля Башкечиддяки Гыр даьына йолланыр. 
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Бир эцн чобан сцрцнцн архасынъа эедир. Сонра булаьын 
олдуьу йери унудур, башлайыр ахтармаьа. Анъаг ня гядяр 
ахтарырса булаьы тапа билмир.  

Щям чобан бярк сусузлайыр, щям дя сцрц. Чобан йалварыр 
ки, ей Гыр даьы, сян бурадан бир булаг чыхар, мян бир аь, бир дя 
гара гойун гурбан кясяъяйям. 

Чобан бу сюзляри дейяндян сонра бахыр эюрцр ки, щямин 
йердян булаг чыхды. Юзц дя неъя булаг, эюзйашы кими дурру, 
буз кими сойуг. Чобан иля сцрцсц булаьын суйундан ичирляр. 
Амма чобан ня аь гойуну, ня гара гойуну кясмир. Еля 
щямин саат чобан да, сцрц дя даша дюнцр. 

 
ГУРДДАН АДАМА ЗИЙАН ЭЯЛМЯЗ 

 

Бир эцн бир чобан сцрцйя бахырмыш. Бир дя эюрцр ки, о тяряф-
дян ики гурд эялир, горхусуннан тез аьаъа чыхыр. Гурдлар аъый-
мыш. Оллар улуйуллар, улуйанда Аллащ оллара йемящ эюндярир. 
Гурдлар йемяйи цч йеря бюлцлляр. Икисини йейиб, цчцнъцйц чо-
вана сахлайыб эедилляр. Чован бу йемяйи юзц йемир, оьлаьа 
верир. Оьлах тез бюйцйцр, йекя, йаьлы кечи олур. 

 
ТЯПЯЭЮЗЛЯ СЯФЯР 

 

Бу тяряфлярдя бир яр-арвад йашайырды, кющня заманларда. 
Бунларын эюзцнцн аьы-гарасы биръя оьуллары варыйды. Онун да 
дцз гашгасынын ортасында биръя эюзц варыйды. Бир эцн бунларын 
кяндиндя бир шир пейдащ олду. Ъамащата чох язиййят еляди, 
щамы башыны эютцрцб гачды. Амма бу ушаг йаддан чыхыб галды. 
Ону гачырда билмядиляр. Бу вахтлар ушаг цч йашындайды, амма 
бюйцк адамлардан чох аьырыйды. Еля олду ки, ону шир тапды, 
апарыб йувасында сахлады. Бир эцн бир ойчу шири вуруб юлдцрдц. 
Бундан сонра оьлан башлады тяк йашамаьа. Ъамаат онун 
адына Тяпяэюз дейярди. Бир эцн Тяпяэюз юз сцрцсцнц отарырды. 
Буну бир оьлан эюрдц. Инди сизя бу оьланнан дейим. Бу ушаг 
еля балаъалыьындан ат сцрмяйи, гылынъ чалмаьы йахшы билирди. 
Пящливанлыьын щяр цзцня бяляддийи варыйды. Цч йашында оланда 
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йекя пящливанларла эцляшярди. Алты йашы оланда алты пудлуг дашы 
овъунда кцл едярди. Аты чийниндя эяздирярди. Бу оьлан йахын 
мямлякятдя йашайан Ящмядин оьлуйду. Юзцнцн дя ады Сяфяр. 

Сяфяр билирди ки, Тяпяэюз чох зийанкарлыг еляйир. Ушаглары 
оьурлайыб йейир. Ъамащатын мал-гойнуну чюлдян апарыр. Сяфяр 
он алты йашына доланда атасындан, анасындан изин алды ки, эедиб 
Тяпяэюзц юлдцрсцн. Щамы да билирди ки, Сяфяр гочаг адамды. 
Ойду ки, бурахдылар. Дуруб ордан йола дцшдц. 

Яввялъя Сяфяр бир фикир еляди ки, Тяпяэюзцн эцъцнц сынасын. 
Эялиб буннан гаршылашды. Анъаг ки, Тяпяэюзя ня ох, ня гылынъ 
батмырды. Сяфяр бурдан дуруб юйцня эялди. Чох фикиря эетди, бу 
фикирнян дя эеъяни сабащ еляди.  

Сабащ ачылды. Сяфяр йарагсыз-йасагсыз дуруб йола дцшдц. 
Эялиб чатды Тяпяэюзцн мяскяниня. Бир гойун тапыб дярисини 
сойду, яйниня кечирди. Ордан дуруб Тяпяэюзцн сцрцсцня га-
рышды. Тяпяэюз сцрцйя гойун эялдийини билди, чох севинди. Бяли, 
ахшам Тяпяэюз гойуннары маьарайа йыьды, од галайыб йыхылыб 
йатды. Сяфяр гойун дярисини яйниндян чыхартды, киримишъя бунун 
йанына эялди. Оъахдан бир йекя кюсяй эютцрцб Тяпяэюзцн 
эюзцня басды. Бу кор олду, Сяфяр тез гойун дярисини эейинди. 
Тяпяэюз ня гядяр ахтарды ону тапаммады. Савах маьаранын 
гапысыны галдырыб гойуннары чюля ютцрдц. Сяфяр ордан юйя эялди, 
атыны, йараьыны эютцрцб эеня маьарайа гайытды. Амма атасы 
она демишди ки, Тяпяэюзцн юлцмц айаьынданды. Сяфяр эялиб 
бунун айагларыны хянъярля доьрады. Тяпяэюз юлцб ъящяннямлик 
олду, мямлякятин ъаны гуртарды. 

 
ЯЗРАЙЫЛЛА ЪАВАН 

 
Бир гоъанын аман-заман бир оьлу вармыш. Гоъа фикирляшир 

ки, артыг гоъалыб, оьлуну евляндириб, ев-ешийи она тапшырмаг 
вядяси йетишиб. Гоъа оьлуну йанына чаьырыб дейир ки, оьлум, эял 
евлян, мцлкцмцзя йийя дур. Оьлу дейир: 

 − Гой щяля дцнйаны эязим, досту дцшмяндян, йахшыны 
писдян сечим, сонра эялим, евляндирин. 
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Атасы оьлуна мяслящят эюрцр ки, йолда бир няфяря раст эял-
сян, щямин шяхс чюряйин чох пайыны сяня вериб, аз пайыны юзц 
эютцрся, демяли, о йахшы адамды. Онунла достлуг еля. 

Ъаван йола дцшцр. Аз эедир, чох эедир, бир дя эюрцр ки, бир 
атлы эялир. Атлыйнан саламлашыр. Щяр икисинин йолу бир сямтя 
эетдийи цчцн бирликдя йола дцзялирляр. Бир аз йол эедяндян сонра 
отуруб чюряк йейирляр. Оьлан эюрцр ки, йолдашы чюряйин бюйцк 
щиссясини она верди, кичик щиссясини ися юзц йеди. Еля бундан 
сонра онлар достлашыб йолларына давам едирляр. Бир дя бахыб 
эюрцрляр ки, эеъя дцшцб, шяр гарышыб. Йолдашы оьлана дейир ки, 
щяр икимиз бир евдя галсаг эютцрмязляр, мян бурда галым, сян 
о бири евя эет. Беля дя едирляр. Оьлан эялиб бир гапыйы дюйцр. Ев 
йийяси гонаьы гябул еляйир. Демя бу евдя хястя йатырмыш. Хястя 
евдя йад адамын сясини ешидян кими бир гышгырыг гопарыр ки, 
мян хястяйям, сиз дя гонаг гябул еляйирсиниз. Бу вахт оьлан 
ня эюрся йахшыды, щямин атлы йолдашы баъадан дцшцб хястяйя 
йахынлашыр, ону боьмаьа башлайыр. Буну оьландан башга щеч 
ким эюрмцр. Сабащы эцн оьлан йеня дя йолдашы иля бирликдя йола 
дцзялир. Йеня дя онлар бир евдя эеъялямяли олурлар. Оьлан йеня 
дя хястяси олан бир евя пянащ эятирир. Бу гоъа хястя оьланы йах-
шы гябул еляйир. Эеъянин йарысында щямин йолдашы йеня баъадан 
дцшцб гоъайа йахынлашыр, сящяр гоъа тамам саьалыр.Оьлана 
артыг мялум олду ки, йол йолдашы Язрайылдыр. Сабащ ачылыр, йола 
дцшцрляр, эялиб бир булаг башына чатырлар. Йолдашы дейир ки, 
атымы тут, бир аз су ичим. Еля Язрайыл атдан дцшян кими оьлан 
сычрайыб ата минир. Язрайыл дейир ки, апарма атымы, мян сяня 
тябиблик пешясини тапшырарам. Яйяр хястянин айаг тяряфиндя 
дурсан, бил ки, саьалаъаг. Юзцн дя евлянмямялисян. Мян сяни 
эярдяк далына эирмяйя гоймарам. Щансы эцн евлянсян юляъяк-
сян. Бу сюзляри дейиб Язрайыл гайыба чякилир. 

Оьлан гайыдыр евя. Ата-анасы сорушурлар ки, а бала, инди 
евлянирсянми. Оьлан дейир ки, евлянмирям. Та гырх йашына кими 
евлянмир. Фикирляшир ки, артыг юмрцмцн йарысыны баша вурму-
шам, юлсям дя о гядяр йанмарам. Ахыр ки, евлянмяйя гярар 
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верир. Той олур. Оьлан эярдяйя йахынлашанда Язрайыл эялир 
дейир ки, инди сянин вахтын тамамды, эялмишям сяни апарам. 

Оьланын анасы ящвалатдан хябяр тутуб дейир ки, мяним 
ъанымы ал, оьлума щеч ня елямя. Язрайыл гылынъла анасынын 
боьазыны кясдийи заман, анасы аьрыйа таб эятиря билмяйиб дейир 
ки, кимин далыннан эялибсян эет, онун да ъаныны ал. 

Атасы дейир ки, мяним ъанымы ал. О, да аьрыйа дюзя билмир. 
Бу вахт эярдяйин далындан эялин чыхыб дейир ки, цзц гара евя 
гайытмаг истямирям, йахшысы буду мяним ъанымы ал. Язрайылын 
эялиня рящми эялир. Онлара юмцрляриндян чох юмур верир. 

 
ИКИ ГАРДАШЛА О ДЦНЙА 

 
Кяндлярин бириндя цч гардаш йашайырмыш. Онлар диня чох 

инанырлармыш. Эцнлярин бириндя бюйцк гардаш юлцр. Ону дяфн 
едяндя кичикля ортанъыл гардаш фикирляшир ки, эюрясян о дцнйада 
инсанын башына ня ишляр эялир? 

Беля фикирля гябирин йанындан дешик гойурлар. 
Эюзляйирляр, шяр гарышыр, эялирляр гябирстанлыьа. Гардашлары-

нын гябринин цстцня эялиб дешикдян ичяри бахырлар. 
Эеъянин йарысында щинкирля-минкир эялир. Башлайырлар юлцнц 

сорьу-суала тутмаьа. Бу заман Щинкир саь адамын онлара 
бахдыьыны щисс едир, Минкиря хябяр верир. Минкир гардашларын 
икисини дя ичяри салыр, сорушур ки, бурада ня едирсиниз? Гардашлар 
горхуларындан титрямяйя башлайырлар. Щинкир китабыны ачыб дейир 
ки, сизин вахтыныз тамам дейил, щяля йашайаъагсыныз, анъаг беля 
иш тутдуьнуза эюря юмцрлцк ъяза алаъагсыныз. Беля дейиб щяр 
икисиня силля вурур. Гардашлар эюзлярини ачанда юзлярини евля-
риндя эюрцрляр. Эцзэцйя баханда эюрцрляр ки, икисинин дя аьыз-
лары гулагларынын йанына эедиб. 
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III. İNANCLAR - İNAMLAR 
 

• Əgər güclü qara yel əsərsə, anasının ilki olan uşaq köhnə 
süpürgəni götürüb dirəyə bağlayıb desə ki, − A yel, səni bağla-
yaram, əl-ayağını dağlayaram − onda yel kəsər. 

• Qara yel əsib gözünə toz-torpaq doldursa, gözünü qırpma, 
baş barmağını gözüyün üstünə qoy, üç dəfə sığa, de: − Qumsan 
qoyrul çıx, çöpsən çöyrül çıx − gözünə nə dolubsa çıxacaq. 

• Göz dəyməsin deyə evin bir küncündən tikan asarlar. 
• Təzə gəlin evə gələndə qucağına körpə oğlan uşağı qoyar-

lar ki, oğullu-qızlı olsun. 
• İlaxır çərşənbədə duzlu kömbə yeyib yatan oğlan istədiyi 

qızı yuxusunda görər. Əgər oğlan yuxudan oyanıb balışı tərsinə 
qoyursa, qız da oğlanı yuxusunda görər. 

• Xananı toxuyub qurtarandan sonra fikrində tutduğun boylu 
(hamilə) arvadın nəyi olacağını bilmək üçün xananın orta ağacını 
paçaşırma at kimi minib küçəyə çıxarlar. Qarşına oğlan (qız) , 
kişi (arvad) çıxmasından asılı olaraq, həmin arvadın oğlu və ya 
qızı olacaq. 

• Gərək başını yuyanda, ayağını da yuyasan, yoxsa ayaq başa 
qarğayar. 

• Göz yol çəkəndə qonaq gələr. 
• Kəsilmiş heyvanın başını bişirəndə onun gözlərinin yağını 

bir adam yeməlidir. Əgər gözün yağını ayrı-ayrı adamlar yesə 
onda həmin adamlar bir-biri ilə yola getməyəcək, həmişə 
dalaşacaqlar. 

• Yuxuda at görmək murada yetməkdir. 
• Fırnıdan bişib çıxan təzə çörəyin ilkini qırıb itə atarlar ki, 

evin (ailənin) azar-bezarı, ağrı-acısı onunla getsin. 
• Körpə uşağa quş (sərçə) əti yedizdirərlər ki, dili tez açılsın. 
• Körpə uşağı bədnəzər adamların nəzərindən qorumaq üçün 

gözmuncuğu bağlayarlar. 
• Əlləri sinədə çal-çarpaz qoymaq olmaz. Bu pis əlamətdir, 
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bədbəxtlik üz verər. 
• Bədnəzər adamın xəbəri olmadan paltarından kəsib yandır-

maq və tüstüsünü nəzərlənmiş adamın burnuna tutub sonra başına 
dolamaq lazımdı. 

• Qarğışın iki başı var: biri qarğış eyləyənin, o biri isə qarğış 
olunanındı. Kim günahkardır onu tutur. 

• Nişanlı oğlan və qızın paltarından muğayat olarlar ki, 
bədniyyətlər, gözü götürməyənlər paltarın parçasından, sapından 
əməl (cadu) edib bəxtini bağladarlar. 

• Əli (şilləsi) ağır olan oğlan dul arvada, qız isə dul kişiyə ur-
cah olar. 

• Göz dəymiş, nəzərə gəlmiş adamın başı üstündə üzərlik 
yandırıb tüstülədərlər. 

• Evə təzə mal-qara alıb gətirəndə damdakı malları eşiyə çı-
xardarlar. Təzə mal dama bağlanandan sonra o biri malları yerinə 
bağlayarlar. Ona görə belə edərlər ki, təzə malın ayağının düşəri-
düşməzi olar. 

• Təzə qazılan qəbirə yağış düşərsə, el-obada yenə adam ölər. 
• Körpə, südəmər uşağın üstünə duası olan adam girməmə-

lidir. Gərək uşağı otaqdan çıxardıb, həmin adam evə girəndən 
sonra, uşağı geri otağa gətirmək olar. 

• Gecə evə süpürgə çəkmək olmaz, evin bini-bərəkəti uçar. 
Süpürməli olanda «toy evi süpürürəm» deyilməlidir. 

• Ocaqda bişən süd daşıb tökülərsə, onun üstünə duz atarlar 
ki, inəyin yelini şişməsin. 

• Cöyüz (Qoz) ağacını cavan adama əkdirdməzlər ki, ölər. 
Ona görə də həmin ağacı qocalar basdırar. 

• Ailəyə, evə göz dəyməməsi, bədnəzərdən uzaq olması üçün 
darvazanın qapısına, açıq tərəfi yuxarı durmaq şərti ilə at nalı 
vururlar. 

• Yağış günlərlə kəsməyəndə sacayağını tərsinə çevirirlər ki, 
yağış tez kəssin. 

• Boylu (hamilə) qadının yanaqları qızararsa, cəld davranarsa 
oğlu, üzünə ləkə düşərsə, ləng davranarsa qızı olar. 
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• Dəsmalı (yaylığı) bir-birinə pay vermək, bağışlamaq ol-
maz, çünki yaylıq ayrılıqdır. 

• Gözdən öpmək ayrılıq əlamətidir. 
• And içilmiş çörək parçasını yeməzlər, günahdır. 
• Vaxtsız banlayan xoruzu kəsərlər ki, qada-bala sovuşsun. 
• Əldən düşüb sınmayan şüşəni mütləq sındırarlar ki, evdə 

ziyanlıq olmasın. 
• Gəlin köçən qızın cehizi yüklənən vaxtı arasından keçmək ol-

maz. Əgər cehizin arasından keçilərsə gəlini uğursuzluqlar gözləyir. 
• Ölü (yas) yerində ağlamış adam üzünü, yaylığını həyətə 

girməmiş çöldə bir əli ilə yumalıdır. 
• Quşların dəstə-dəstə o yana, bu yana uçması tezliklə yağı-

şın yağmasından xəbər verir. 
• Çörək bişirən qadın yoldan keçən adama çörək yeməyi 

təklif etməsə, günah qazanır. Təklif olunmuş çörəkdən bir qismət 
yeməsə, həmin adam da günah qazanır. 

• Çöldə ağacın altında, xüsusən də dağdağanın altında tənha 
yatmaq olmaz, vurğun vurar. 

• Körpə uşağın qulağı ağrıyanda kirli qoyun yununu, kirli 
pambığı ağrıyan qulağın üstünə qoyarlar. 

• Tez-tez ağlayan, yuxusunda çığıran və səksənən körpə 
uşağın qorxuluğunu götürərlər. Bunu həftənin çərşənbə (üçüncü) 
günü, axşamüstü mal ayağına (naxır çöldən cələn vədə) edərlər. 

• Səfərə çıxan adamın dalınca qara daş atılsa, səfər boyu hə-
min adamı uğursuzluqlar gözləyır. 

• Hıçqıran adama hıçqırığını kəsmək üçün şər atıb deyirlər 
ki, nəsə oğurlayıb. 

• Yerə düşən çörəyi götürüb üç dəfə öpüb gözünün üstünə 
qoyan adamın ruzusu bol, bərəkətli, artıq olar. 

• Evdə fışqırıq çalmaq olmaz, evin bərəkəti yel kimi uçub 
gedər. 

• İlaxır çərşənbədə küsülülər barışmasa, onların küsülülüyü 
yeddi il davam edər. 
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• Boylu (hamilə) qadın taxıl, qarğıdalı qovurğası yesə doğulan 
uşaq dəcəl, dovşan əti yesə, doğulan uşağın üst dodağı yarıq olar. 

• Hamilə qadın hər gün saçını uzun müddət sığallayıb dara-
yarsa qızı, üzünü sığallayarsa oğlu olar. 

• Yuxuda ağlamaq gülməkdir. 
• Övladı ananın qarğışı tutmaz, lakin atanın qarğışı tutar. 

Ana südü qarğış keçməyə qoymaz. 
• Evə təzə gəlin köçəndə ayağı altında bölmə (nəlbəki), 

boşqab qırdırırlar ki, evin qada-balası bununla getsin. 
• Pişik əl-üzünü «yuyursa» evə qonaq gələcəyindən xəbər 

verir. 
• Evdə hörümçək sallanarsa, yaxın, doğma adam qonaq gə-

ləcək. 
• Təzə bişmiş fırın (təndir) çörəyini bıçaqla kəsmək günahdır. 
• Şər qarışanda dırnaq kəsilməz. 
• Dərindən köks ötürüb ah çəkəndə deyərlər: “Ahın dağlara”. 
• Təzə bişmiş fırın çörəyi ocaqda qızdırılarsa, çörək bişirən 

naxoşlayar (xəstələnər). 
• Yediyin qabda xörək əyləsən, nişanlın çirkin və deyingən olar  
• Yağış yağanda əlini yağışın altında tutsan qırx gün yağış 

kəsməz. 
• Qaşıq yerə düşəndə kişi, çəngəl düşəndə arvad qonağı gələr. 
• Axşam düşəndən sonra evdən pul verməzlər, evin varı, 

dövləti gedər. 
• Süfrəyə duz calansa, üstünə şəkər qoyallar ki, dava düşməsin. 
• Xamırın xaşını, qatıq çalmağa çalasını öz tayfanın evindən 

alsan mayan qarışmaz, təmiz olar. 
• Bellə baltanı bir yerə qoymazlar. 
• Təzə diş çıxaran uşağın adına lobya, buğda, noxud və s. 

qarışığından hədik bişirər, qohum-qardaşa paylayarlar.  
• Yuxuda ayaqqabı geymək darlıqdır. 
• Çöldə heyvanı qalan adam bıçağın və ya qayçının ağzını 

parça ilə sarısa, «qurdağzı» duası oxusa heyvan, qurda-quşa rast 
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gəlməz. 
• Qaynar suyu yerə tökmək günahdır, məleykələrin balalarını 

yandırar. Gərək «Bismillah» deyəsən. 
• Yuxuda kimsə özünün öldüyünü görsə, ömrü uzanar. 
• Bədnəzər adamı görəndə yan tərəflərini, oturacağını qaşı-

san bədnəzərə gəlməzsən. 
• Hər öyə sarımsaq əkmək olmaz, düşəri-düşməzi olur. 
• Səhərlər dan yeri qızarsa yağış yağar, axşam qürb yeri 

qızararsa, səhər gün qızmar keçər. 
• Qaranquşun evdə yuva salması xeyir əlamətidir. 
• Süpürgəni yandırmazlar ki, yel əsər. 
• Göy otu yandırmazlar ki, yağış yağar. 
• Şər qarışandan sonra dırnaq kəsməzlər, bədbəxtlik üz verər. 
• Odla oynayan uşağı gecə şeytan aldadar. 
• Qayçının ağzı açıq qalanda evdə dava olar. 
• Başqasının üstünə əsnəmək olmaz. 
• Qəbrin üstünə su çilədikdə ölünün ruhu dirilir. 
• Gecə cırcırama oxuyarsa, deməli səhərisi gün hava isti olacaq. 
• Qonşudan alınan dava-dərman əvəzinə şirin şey verməlisən 

ki, qonşu ağrı-acı görməsin. 
• Şər düşəndən sonra körpə uşağı evdən eşiyə çıxardanda 

qoynuna çörək qırığı qoyub «Bismillah» deməlisən ki, körpəyə 
cin-şeytan toxunmasın. 

• Sökülmüş paltarı üstündə tikdirən adam ağzına çöp almalı-
dır ki, şərə, böhtana düşməsin. 

• Suda çimən adam lap axırda bir-iki dolça suyu başından 
tökə-tökə belə deyir: «Agırlığım-yorğunluğum dağdakı daşlara, 
göydə uçan quşlara, ilxıdakı atlara getsin. 

• Dilinin ucuna bənd düşən adam özündən kiçiyə üç dəfə 
«Dilimə bənd düşüb», o biri adam isə «Tüpür yerə düşsün» - desə 
o bənd düşər. 

• Yuxunu söyləməzlər. Söylənəndə də axar suya söylənilər. 
• Xeyirli, xoş əhval-ruhiyyəli yuxuları söyləməzlər ki, yuxu 
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çin olsun. 
• Beşiyi, yüyrüyü boş yırğalasan körpə uşaq xəstələnər. 
• Körpə uşağın bədnəzərə gəlməməsi üçün körpənin üstünə göz 

muncuğu, rənglənmiş xüsusi dağdağan ağacının qırığını asırlar. 
• Bulaqda su dolan qabı yarımçıq qoyub üstündən su içsən 

bəxtin bağlanar. 
• Şər vaxtı qapının sivəsində (ağzında) oturmaq və ya 

durmaq pis əlamətdir, evdə bədbəxtlik olar. 
• Yuxusunda qorxan körpə uşağın başının altına çörək par-

çası qoyarlar. 
• Evdə şirinlik olması üçün ilaxır çərşənbədə süfrəyə şir-

niyyatlar qoyarlar. 
• İlaxır çərşənbəni hansı əhval-ruhiyyədə keçirərsənsə il 

boyu günlərin həmin əhval-ruhiyyədə olar. 
• Çörəyi süfrədə tərs qoymaq günahdır. 
• Yemək vaxtı stolun küncündə oturan adama bədbəxtlik üz 

verər, arvadı ölər. 
• Söhbət edən iki-üç nəfərin arasından keçsən şərə düşərsən. 
• Təzə nişanlanmış qız sağ əlini hansı ərgən qızın başına 

çəksə, həmin qızın bəxti açılar. 
• Kəsilmiş saçı yerə atmazlar və tapdalamazlar, çünki saç 

tapdalansa həmin adamın başı ağrıyar.  
• Göy guruldamamış quzqulağı, soyzunu, yemliyi, qulançarı 

və s. yemək olmaz. 
• Stol süfrəsini çırpsan evin bini-bərəkəti gedər. 
• Qazanın dibini qazıyan qızın və ya oğlanın toyunda yağış 

və ya qar yağar. 
• Başqasının üstünə əsnəmək olmaz. 
• Qəbrin üstünə su çilədikdə ölünün ruhu dirilir. 
• Gecə cırcırama oxuyarsa, deməli səhərisi gün hava isti olacaq. 
• Йазда эюй эурулламамыш ня гулунчар, ня дя щеш бир 

пенъяр йейилмяз. Эюй эуруллайанда ушахлар бир йасты дашы, йа 
да кярпиъ гырыьыны башына гойуф, бир яйяьинин цсдцндя щоппа-
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на-щоппана дейир: 
Тишим-башым аьрымасын,  
Тишим-башым аьрымасын. 
Бизимкиляр юлмясин, 
Дцшмянлярин бириъийи дя галмасын. 

• Щал анасы защы арвадын ъийярин чыхарып апарыр, суйа салан 
кими защы юлцр. Она эюря эярящ защы щеш вахды тящ галмасын. 

Ушах доьулан кими бир шиш эютцрцп защынын дюрт тяряфини 
ъызыьа алыллар. Защынын йахасына ийня, санъах тахыллар. Шишинян 
ъызанда бир няфяр сорушар ки, нейнирсян? 

Шишинян ъызан да дейяр ки, защыйа отах тикирям. Сорушан да 
дейяр ки, Аллащ мцбаряк елясин. 

Сора шиши гойаллар защынын йанына. Защы ешийя чыхында бы шиши 
ялиня алар ки, биздян йейляр она тохумасыннар. 

• Ушаьы эюздяймядян, нязярдян горумаг цчцн цзяррик 
йандырыллар. Цзярийи йандыранда дейилляр ки: 

Чыхдым Савалан даьына, 
Чаьырдым йа Яли, йа Мящяммяд! 
Деди нядир фаьыр бечаря? 
Дедим, няди бу дярдя чаря? 
Деди, коллу-кослу цзяррик, 
Башы бюрклц цзяррик! 
Цзярриксян щавасан! 
Йетмиш дярдя давасан! 
Тюкцрям сяни ода 
Эюстяр щюкмцнц цзяррик. 
Бир, ики, цч, дюрд, 
Чыртдасын, пыртдасын, 
Йаман эюздяр пыртдасын. 
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IV. ATALAR SÖZLƏRİ, MƏSƏLLƏR VƏ DEYİMLƏR 
 

 A 
• Ağac kökündən su içər. 
• Ağac əyilib sınar, insan əyilib ölər. 
• Ağacdan maşa, ermənidən paşa olmaz. 
• Ağıllı düşünənə qədər dəlinin oğlu olur. 
• Ağıllı qoca arısından danışar, ağılsız qarısından. 
• Ağılsız adam hamını özünə borclu sayar. 
• Ağzın yeyən aşı gözün tanısın. 
• Adam dəlidən utanmasa da, dəlinin yiyəsindən utanar. 
• Adama yad yağlı gündədi, qohum dağlı gündə. 
• Allah dağına baxıb qar verər, bağına baxıb bar verər. 
• Alqışın dibi yağdı, qarğışın dibi qan. 
• Aldı sazı çiyninə,  
  Qurban məzhəb-dininə. 
• Alma budağından yan düşməz 
• Ana arı – yana arı. 
• Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü. 
• Arvad ərini rəzil də edər, vəzir də.  
• Arvad tufanı başlayanda Nuhun tufanı yaddan çıxar. 
• Arvadsız ev - urvatsız ev. 
• Arpa döyüləm at yeyə, kəpək döyüləm it yeyə.  
• Ac qarnım – dinc qarnım. 
• Aşığı olan obanın qaşığı yağlı olar. 
• At ölür tayı qalır, namərdin nəyi qalır. 
• At görəndə axsayır,  
  Su görəndə susayır. 
• Ata hərəkət,  
  Qamçıya bərəkət. 
 

B 
• Balıq deyər: qarnım dolu sözdü, ağzım dolu su. 
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• Bağban əli dəyməyən bağı alaq basar, qadın əli dəyməyən 
evi qəm-kədər. 

• Ballı pətək – 
  Dadını görək. 
• Barama qurdu nədi, tor qurdu durdu nədi. 
• Başdakı su sulayır, ayaqdakı balıq tutur. 
• Başı başına, başmağı ayağına. 
• Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver. 
• Bir qazannan ki, sana pay yoxdu, qapağını qaldırma, qoy 

yansın. 
• Bir malın maşında sahibi gərək, oğlu da deyil, babası gərək. 
• Böyüyün sözünə baxmayan böyürə-böyürə qalar. 
• Böyük - buyruqda, kiçik - qulluqda. 
• Bugünün işini sabaha qoyma. 
• Buxarının əyriliyinə baxma, tüstünün düz çıxmasına bax. 
• Bulud altdan çıxan gün, 
  Yamşaq altdan çıxan dil. 
 

Ç 
• Çaqqal var, gödən sökür, qurdun adı bədnam. 
• Çağrılan yerə ərinmə, çağrılmayan yerdə görünmə. 
• Çağrılan yerə ar eləmə, çağrılmayan yeri dar eləmə. 
• Çayın daşı, çayın quşu. 
• Çivin murdar deyil, ürək bulandırır. 
• Çıra-şam öz dibinə işıq salmaz. 
• Çoban var aparıb-gətirir, çoban var otarıb gətirir. 
• Çoban çomağını götürəndə suçlu suçunu boynuna alar. 
• Çobanın çomağını dadan bilər. 
• Çöldə yüzüm ölsün, evdə birim ölməsin. 
• Çörəyi bıçaqla kəsməzlər, əllə bölərlər. 
 

D 
• Dazın daza baxdığı, dazın da naz atdığı. 
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• Dağda bitər kəkotu, ağzının ipini çək otu. 
• Dəyirman tozsuz, ev sözsüz olmaz. 
• Dəli durar, dam yıxar. 
• Dəmir nəmdən, insan qəmdən çürüyər. 
• Dərədən keçəndə at dəyişdirilməz. 
• Dəryada sijim ola, çəkməyə güjüm ola. 
• Dişin varkən malını ye. 
• Dovşanın qaçdığını gördüm, ətinə tova (tövbə) dedim. 
• Dölü düz olanın yolu da düz olur.  
• Dumanlı qışın telli yazı olar. 
• Düyüsünü əkməyənə aş düşməz. 
•   Dünya kimiyə alın qırışları, kimiyə boyun qırışları bəxş edər. 
 

E 
• Ev yiyəsinin işinə qarışan qonaq urvatını itirər. 
• Evin yaraşığı uşaq, süfrənin yaraşığı qonaqdır. 
• El əlindən gül dərmə, öz əlinnən dikən yol. 
• Elini lağa qoyanın öyünə lağım qoyarlar. 
• Ellərə usta, bizə xəstə. 
• Elti əyrisi − balta əyrisi. 
 

Ə 
• Əl ver mənə – gəldim sənə 
• Ələ də yetər, Əlləzə də. 
• Əsaya söykənib gəzən bir qocaya bəzən bir el söykənər. 
• Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş. 
• Ət yeyən quşun dimdiyi əyri olar. 
• Ət yeyən də, ot yeyən də yaza bir çıxar. 
• Əti yeyilmir, gönü geyilmir – insan insana yağı kəsilib. 
• Əppək eldən, su göldən. 
 

G 
• Gedər bostan urası, qalar üzün qarası. 
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• Gəlin mənnən yaşınır, səsi dağlar aşırır. 
• Gəlini gərdəkdə öyrət, küçüyü yedəkdə. 
• Gördüyünü qoyub görəcəyindən yapışma. 
• Günəş istiləşəndə yağış gətirər, arvad istiləşəndə qarğış. 
• Gül istəyən tikanını da istər. 
 

H 
• Harda toydu, orda gəlindi. 
• Hər almada çiyid olur, hər çiyiddən alma olmur. 
• Hər quşa öz yuvası, 
  İnsana vətən havası.  
• Hər kəsin çəki ilə çörəyi, sayı ilə günü var. 
• Hərə bircə tük versə, keçəlin də saçı olar. 
• Hərə öz evinin qibləsini bilir. 
• Ho var dağa qaldırar, ho var dağdan endirər. 
 

X 
• Xeyir dilə qonşuna, xeyir gəlsin başına. 
• Xəlbir sudan nə çıxarar? 
 

İ 
• İki həkimi olan xəstə sağalmaz. 
• İnəyini yekə yox, iki istəyirsənsə yonca ək. 
• İtdən çox çarıx daşıyan yoxdu, həmişə də ayağı yalındır. 
• İti tox olanın balası ürəkli olar. 
• İtin alxışı qəbul olunsa, göydən basdırma yağar. 
• İtinki əppəkdi. 
 

K 
• Kasıbın sacı qızanadək kündəsi qurtarar. 
• Kasıbın loxması şirindir. 
• Kasıbın işi varlının pulunu hesablamaq olar. 
• Keçidən dövlət, toyuqdan bərəkət olmaz. 
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• Kəkotu, kəklikotu, yerini dəyiş, bərk otu. 
• Kor nə istər – iki göz, biri əyri, biri düz. 
• Kövşən basdı qışdı, qar basdı yazdı. 
• Kirvə kirvənin damına çıxmaz ki, torpaq tökülər. 
• Kişi seldi - aparar, arvad çəpərdi saxlayar. 
• Kişilərin özü gəlməz, sözü gələr. 
 

Q 
• Qadınsız ev tumarsız olar. 
• Qayınana xaşıl qabını gəlininə, xəngəl qabını qızına yudurar. 
• Qara məni basınca, mən qaranı basım. 
• Qarğa nədi qazığı nə ola, pirə nədi büzüyü nə ola. 
• Qarnımnan çıxıb qada, kimə gedim dada. 
• Qaçağa nə yümək, nə yemək.  
• Qaçağı el saxlar. 
• Qaşıq çömçədən böyük olub. 
• Qız dil anası yox, el anası olmalıdır. 
• Qız öyündə toydu, oğlan öyünün xavarı yoxdu. 
• Qızı verdin mala, 
  Mal getdi, qız qaldı lala. 
• Qoçaq gəlinin iti kökələr, tənbəl gəlinin pişiyi. 
• Qoçağın yanında qorxaq kişidən, qorxağın yanında qoçaq 

kişidən qeyrət gözləmə. 
• Qodux oynuyan gün qar yağar. 
• Qonağı evə qoyan yoxdu, yarağını yeddi yerdən asır. 
• Qonşu iti qonşuya hürməz. 
• Quzunu yaxşı bəslə, səni var-dövlət səsləsin. 
• Quru süfrəyə dua olmaz. 
 

M 
• Mayıs ayı – vayıs ayı. 
• Mal başından, insan dilindən bağlanar. 
• Martda mərək, 
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  Apreldə gərək, 
  Mayda bir xortum otun gərək. 
• Meydan qalıb əyriyə, həm yeyə, həm səyriyə. 
• Mən sənin qırına bulaşa bilmərəm. 
• Məni atının tərkinə almayanı, heç itimin də tərkinə almaram. 
• Mənzil istəyənin kərəntisi iti gərək. 
• Məscidin qapısı açıqdı, itin namusuna nə gəlib? 
• Min tümən nağdı pulun olsa, alışmadan qalma. 
 

N 
• Nə zalım ol asıl,  
  Nə fağır ol basıl. 
• Nə düyənin ağınnandı, nə buğanın yağınnan. 
• Nə işimiz işdi, nə əlimiz boşdu. 
• Nə ərdəndi, nə yardandı. 
• Nəhrə çalxa yağ olsun,  
  Balam yesin sağ olsun. 

 
O 

• Odunu beş qoy – gözünü deş qoy. 
• Oğlanı qara bələ, qızı qora. 
• Oğul atanın köşənini əkər. 
• Oğu-oğuz oymaram, yağı gələ-gələ qoymaram. 
• Oldu, bir də öldü – bunlara çarə yoxdu. 
• Ölü yerdə qalmaz, xana darda. 
 

Ö 
• Övlad atadan yox, anadan yetim qalar. 
• Özgənin danasını bağlayanın çatısı əlində qalar. 
• Özü eşşək, tükü məxmər. 
• Ölü yerdə qalmaz, xana darda. 
• Övlad gərək gədə tərbiyəsi yox, dədə tərbiyəsi görə. 
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P 
• Paltar boya biçilər, boy paltara yox. 
• Pəhlivan güləşdə bəlli olar. 
• Pis olmasa yaxşının qədri bilinməz. 
• Plovun yağdı, üzün ağdı. 
 

S 
• Sabah saz ilə, axşam naz ilə.  
• Saxladığın səninki deyil, payladığın səninkidi. 
• Sel tutan yerin şırımları əskik olmaz, qəm tutan üzün qırışları. 
• Sərxoş sözü ilə gələn qonaq ya ac qayıdar, ya peşiman. 
• Səhər naxıra – axşam axura. 
• Siftə səndən, bərəkət Allahdan. 
• Siçandan əmələ gələn kəsəyən olar. 
• Söyüşməyin axırı dalaşmaq olar. 
• Susamışam su istərəm, 
  Arxın qulağını göstərir. 
  Acmışam yemək istərəm, 
  Təhnə tavağını göstərir. 
• Südlü inək vurağan olar. 
• Südlü qoyun sürüsündən bəllidi. 
• Süfrədə yerini bilməyən yersiz qalar. 

 
Ş 

• Şah yanında şadlıq olmaz. 
 

T 
• Tava dəlik, tas dəlik, 
  Yağ da getdi üstəlik. 
• Tale kimiyə alın qırışları, kimiyə boyun qırışları bəxş edir.  
• Tatın nəyi var, kürdə nə verə. 
• Təmiz işdən gül iyisi gələr. 
• Tələsiyən ördək suya arxasından cumar. 
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• Təntimiş köpək süpürülmüş yerdə oturar. 
 

U 
• Ucuz ətin ucuz şorbası olar. 
• Urvan məndən olmasa, kündən küt gedər. 
 

Ü 
• Üz qoy ki, üzüm dərəsən. 
 

V 
• Var əli – Kərəm Əli, yox əli vərəm Əli. 
• Vurmadığı ondan bəllidi ki, ağacın yekəsini götürür. 
 

Y 
• Yada əppək verdik – balığımıza balıqçı, balağımıza 

balaqçı oldu. 
• Yayın yaxantısı qışın yavanlığıdır. 
• Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin yox. 
• Yanan da anadı, yaman da. 
• Yaxşı insan gördüyünü, pis insan eşitdiyini danışar.  
• Yaxşı arvad biri iki, pis arvad ikini heç edər. 
• Yas yiyəsi kiridi, yasa gələn kirimədi. 
• Yatan aslandan gəzən tülkü yaxşıdır. 
• Yedin-dadındı, verdin-adındı, yığdın-yadındı. 
• Yemək adamı iki eləməz, yekə eyləyər. 
• Yeməknən geyinmək olmasa, adam xan kimi dolanar. 
• Yeriyənə yumax qoşur. 
• Yekəliyinə baxma, içinin otu yoxdur. 
• Yetim yarımaz, yarısa da qarımaz. 
• Yetimə ürək verən çox olar, yemək verən yox. 
• Yetimi döyəcəyindən üstünü cır. 
• Yetimin günü batsın; üz görəndə irəli durar, üz görməyən-

də geri. 
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V. RƏVAYƏTLƏR 
 

QATAR QAYA 
 
Rəvayətə görə Başkeçiddə bir çoban yaşayırmış. Sürünü gü-

neylərə yayıb tütəkdə yanıqlı havalar çalarmış. Hər dəfə də dağ 
başına çıxanda gücü çatan bir qayanı çevirərək qulaqlarını qaya-
nın altındakı torpağa dirəyib dinləyərmiş. Bir dəfə niyə belə et-
diyini soruşurlar. Çoban deyir ki, buralar vaxtı ilə ər igidlər 
oylağı olub. Hər sal qayada bir igid hayqırtısı, bir igid nərəsi, bir 
köhlən kişnərtisi yatır. Sonra çoban aşağıdakı əhvalatı danışır. 

Gəyliyən kəndində öz alın təri, qabarlı əlləri ilə dolanan, halal 
tikəsini ellə, oba ilə bölən Zaman adlı bir kişi yaşayırmış. Öv-
ladları – beş oğul, bir qızı da atası xasiyyətdə böyümüş, el-obanın 
hörmətini qazanıblarmış. Qızı Çıçək öz gözəlliyi ilə təkcə kənd-
lərində deyil, ətraf mahallarda da şöhrət tapıbmış. Bu gözəlliyin 
sorağını alan, fələyə baş əyməyən bir yadelli qıza sahib olmaq 
üçün min fitnə-fəsad işlədirsə də mümkün olmur. O, zor gücünə 
məqsədinə çatmağı qərarlaşdırır. Güclü qoşunla hücuma keçir. 
El-oba ayağa qalxır, elin mərd ürəkli, aslan biləkli oğulları dö-
yüşə atılır. Qan su yerinə axır. Kəndin bütün igidləri qırılır. Beş 
yaralı qardaş qatarlaşıb sədd yaradırlar. Düşmən oxu onlara bat-
mır, düşmən qılıncı şil-küt olub tökülür. Yadellilər bu səddi keçə 
bilməyib kor-peşiman geri qayıdırlar. Sən demə qardaşlar daşla-
şıblarmış. Elə o vaxtdan da bu daş bədənli, insan ürəkli qayalara “ 
Qatar qayalar” deyirlər. 

 
QARA QAYA 

 
Yenicə yurd salmış Saraclıya uzaq ellərdən çoxlu adam gəlir. 

Elat böyüyür. Belə köçlərin birində Qara adında bir oğuz oğlu 
and içir ki, qayalığa çıxıb köçəriləri qoruyacaq, onlar yurd-yuva 
sahibi olmayınca ordan enməyəcək. Onun qorxusundan heç kim 
Oğuzlara hücum edə bilmir.  
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Bir gün səhər camaat Qaranın səsinin gəlmədiyini bilib qaya-
ya tərəf üz tutur. Onlar gəlib görürlər ki, Qara qayaya dönüb. 
Elatın həmişəlik qarovulçusu olub. Saraclının üst tərəfindəki yekə 
qaya elə o vaxtdan da Qara qaya adlanıb. 
 

GƏLİN GÖLÜ 
 
 Deyilənlərə görə, Armudlu kəndi yaxınlığında olan gölün 

yerində bir kənd varmış. Bu kənddə olduqca gur suyu olan bulaq 
da varmış. Bu bulağın suyu bütün kəndi basa bilərmiş. Yerli 
əhalinin bundan xəbəri vardı.  

Kəndə başqa yerdən bir gəlin köçürürlər. Gəlin gecə su apararkən 
bulağı bağlamır. Səhərə qədər bulağın gur suyu bütün kəndi basır.  

İndi həmin bu kəndin yerində böyük göl yaranıb. Bir zaman-
lar bu gölə “Gəlin gölü” deyiblər. Deyilənə görə, o gəlinin gözəl-
liyi bu gölə keçibdi.  

 
ELÇİ DAGI 

 
Deyilənə görə, çox qədim zamanlarda Başkeçid kəndlərindən 

birində belə bir adət varmış: Qız həddi-buluğa çatanda onu elçi 
dağına çıxardarlarmış, kənd camaatı tamaşaya yığılarmış. Qızı 
orda bəyənsələr axşam elçi gələrmiş. 

Bu kənddə Xanpəri adında bir gözəl qız varmış, heç özünə 
sığışdırmayırmış ki, o dağa çıxsın. Ona görə də onu alıb-satan 
yox imiş. Günlərin bir günü qohum-qonşu yığışıb qızı danlaya-
danlaya dağa çıxardırlar. Bu iş qıza çox ağır gəlir, fikirləşir ki, 
hələ mənnən sonra nə qədər qızı bu dağa çıxardacaqlar. Qız baxır 
ki, bütün kənd yeriyib, hətta ətraf kəndlər də. Çünki çox maraqlı 
idi, qızı zorla çıxarmışdılar. Odur ki, Xanpəri bir sağa boylanır, 
bir də sola, başlayır oxuya-oxuya oynamağa: 

Qız oğlana bənd olar, 
Elçi gələr, qənd olar, 
Ağıllısı-dəlisi var,  
Belə viran kənd olar? 
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Çıxdım elçi dağına,  
Sarıldım torpağına,  
Kəndimizə daş yağsın,  
Deyin ağsaqqalına. 

Deyillər o gündən bu adət götürülür. Xanpəri nağıllaşır. 
 

БАБАКЯР ВЯ ДАВЫД ГАРЕЪА ЧЮЛЦ 
 
Давыд Гареъа чюлц юз адыны 562-ъи илдя хачпярястлийи йай-

маг цчцн Сурийадан Эцръцстана эялмиш Мцгяддяс аталардан 
бири олан Давыдын адындан алыб. Мцгяддяс Давыд яввялъя 
Мсхетада, сонра ися Тифлисин гярбиндя, Имитру (Шейх Сянан) да-
ьында юз яли иля тикдийи дахмада йашайыр. Бурада онун цзяриня 
шяр атырлар. Мцгяддяс Давыд Аллащын кюмяклийи иля юз сучсуз-
луьуну сцбут ется дя, инсанлардан цряйи дюнцр вя юзц-юзцнц 
щямишялик онлардан айры, тяк-тянща, йалгыз юмцр сцрмяйя 
мящкум едир. Бунун цчцн о йашадыьы йери тярк едир.  

Мцгяддяс Давыд юз шаэирди Лукйан иля бирликдя ахтардыьы 
сакит, инсанлардан узаг мцнасиб йери бозгырлы Гарайазы тяпя-
ляриндя булур. Онлар бурада юзляри цчцн йени бир дахма тикир-
ляр. Узун мцддят отларла вя битки кюкляри иля гидаланырлар, су-
сузлуг йаньыларыны ися йаьыш суйу иля сюндцрцрляр. Рявайятя 
эюря, аълыгдан зяифляйиб ялдян-айагдан дцшдцкдя онлара цч 
ана марал йахынлашыр. Мцгяддяс Давыд Лукйана мараллардан 
щяр икисини дойдураъаг гядяр сцд саьмаьы тапшырыр. Бундан 
сонра мараллар онларын дахмасындан араланмырлар. О заман 
Эцръцстанда Кцрцн саь тяряфиндя йашайан тцрклярин Бабакяр 
адлы ряиси вя йа вякили Гарайазы тяпяляриндя овда оларкян, 
тясадцфян Мцгяддяс Давыдын дахмасы олан чухура енир вя 
йахын мясафядя даш цстцндя бир кяклик эюрцр. О дярщал юзц иля 
бир йердя олан гырьыны кяклийин цстцня бурахыр. Кяклик йыртыъы 
дцшмяниндян хилас олараг Мцгяддяс Давыдын дахмасына 
гонур. Бабакяр кяклийин овландыьыны тяхмин едиб дахмайа 
тяряф эетир вя онун ичярисиня дахил оланда чох щейрятлянир. О 
дашын цстцндя отурмуш мютябяр эюркямли бир инсан вя бу 
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инсанын айаглары алтында она башы ашаьы шякилдя, ганадлары 
дцшцк щалда гырьыдан хилас олмаг цчцн йалварырмыш кими тясир 
баьышлайан кяклийи эюрцр. 

Мцгяддяс Давыдын Тифлисдя, щамынын эюзц гаршысында она 
шяр атан гызла баьлы юз сучсузлуьуну сцбут етмяк цчцн етдик-
ляри барядя йухарыда демишдик. Бу ящвалат ону бцтцн Эцръцс-
танда шющрятляндирмишди. Бабакяр дя ону эюрян кими таныйыр вя 
дярщал диз цстя чюкцб эюз йашлары ичиндя юлцм айаьында олан 
тяк оьлу цчцн Аллащдан мярщямят дилямясини хащиш едир. Мц-
гяддяс Давыд она беля ъаваб верир: «Яэяр сян мяним Аллащы-
ма шцбщялянмядян вя там црякля инанырсанса, евя гайыданда 
оьлуну бцтцн хястяликлярдян узаг эюряъяксян». 

Аьыллы Бабакяр инандыьы ещкамларын сящв олдуьуну чохдан 
баша дцшмцшдц вя эизлиъя цряйиндя тякаллащлылыьа инанырды. Она 
эюря дя Аллаща там сямимиййятля инаныр. Бол цмидлярля кефи 
кюк щалда о юз евиня гайыдыр вя гапыдаъа там саьлам вязий-
йятдя ону гаршыламаьа чыхан йеэаня оьлуну севнъля баьрына 
басыр. О эюйлярин мюъцзясини юз цзяриндя сынамышды. Она эюря 
дя щеч бир тяряддцд етмядян аиляликля христианлыьы гябул едир вя 
юмрцнцн сонуна гядяр бу диня гуллуг едир … 

Юлцмцндян бир аз габаг Мцгяддяс Давыд Аллаща сяъдя 
етмяк цчцн Гцдся сяйащят едир. Орадан гайытдыгдан сонра юз 
дахмасында вяфат едир вя еля орадаъа торпаьа тапшырылыр… 

Бабакяр Мцгяддяс Давыдын юлцм хябярини ешидиб юз хяръи 
щесабына онун дахмасыны кичик бир килсяйя чевирир. Сонралар бу 
кился бир нечя дяфя бюйцдцлцр вя инди Давыд Гареъа чюлцнцн ян 
ясас вя бюйцк мябядидир.  

 
KASIB KİŞİ İLƏ MUSA PEYĞƏMBƏR 

 
Keçmiş zamanlarda bir kasıb kişi var imiş. O, hey meşədən 

odun qırıb bazara aparar, satıb külfətini dolandırarmış. Bir gün 
kişi odun qırıb qayıdan zaman Musa peyğəmbər onun qabağına 
çıxıb xəbər alır: 

− Sən niyə həmişə çiynində odun şələsi aparırsan? 
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Kasıb kişi cavab verir ki, Allahdan danmadığımı səndən nə 
danacam. Mən bunu satıb balalarımı dolandırıram. 

Musa peyğəmbər çıxarıb ona bir qızıl verib deyir: 
 − Apar bu qızılı sat, xərclə, bir də bura gəlmə. 
Kasıb kişi qızılı torbaya qoyub dalına atır. Bu zaman iki qarğa 

boğuşa-boğuşa gəlir, torbanı götürüb gedir. Kasıb kor-peşiman 
geri qayıdır. Musa peyğəmbər yenə də onun qabağına çıxır, 
ondan soruşur ki, sən yenəmi gəldin? Kasıb kişi deyir ki, torbanı 
aparan zaman yolda qarğalar əlimdən aldı. 

Musa peyğəmbər çıxardıb ona bir qiymətli üzük verir. Deyir 
ki, apar sat, xərclə, bir də bur gəlmə. 

Kasıb üzüyü barmağına taxıb gedir. Yolda çaydan keçməli 
olur. O, əl-üzünü yuyanda üzük əlindən suya düşür. Kasıb kişi 
yenə kor-peşiman meşəyə qayıtmalı olur. Musa peyğəmbər yenə 
onun qabağına çıxıb soruşur: 

− Yenəmi gəldin? 
Kasıb kişi başına gələnləri Musa peyğəmbərə danışır. Bu 

zaman Musa peyğəmbər yenə çıxarıb ona bir parça qızıl verir. 
Deyir ki, apar özünə lazım olan şeyləri al. 

Kasıb aparıb qızılı bir dükançıya verir. Dükançı da “kərpicdi” 
deyərək atır, o da bir su qabına düşür. Kasıb kişi yenə də kor-
peşiman gəlir. Musa peyğəmbər yenə ondan nə üçün gəldiyini 
soruşur. Kasıb kişi başına gələn əhvalatı Musa peyğəmbərə 
danışır. Musa peyğəmbər deyir ki, sən get evinə. Mən sənin 
haqqında Allah-Təala ilə danışaram. 

Musa peyğəmbər Allah-Təalanın yanına gedir, əhvalatı ona 
danışır. Bu zaman Allah-Təala ona deyir ki, sən verirsən, mən alı-
ram, gərək mən verəm. Get ona denən ki, üç dəfə “tövbə” desin. 

Musa peyğəmbər kasıb kişinin yanına gəlib söyləyir ki, Allah-
Təala deyir ki, üç dəfə “tövbə” desin, mən verəcəyəm. 

Bir gün kasıbın arvadı deyir ki, a kişi, bir bağa çıx. Kasıb 
bağa gəlib görür ki, həmin torba bağda ağacın dibindədi, qızıl isə 
torbadadı. Torbanı götürüb sevinə-sevinə evə gətirir. Arvadı qızılı 
götürüb dükana gedir, lazım olan şeyləri alır. 
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Bir gün kasıbın arvadının ürəyi balıq istəyir. Ərinə deyir ki, 
get balıq al gəti. Kişi gedir balıq alıb gətirir. Arvad balığı təmiz-
ləyən zaman, balığın qarnından həmin üzük çıxır. Onlar üzüyü 
götürüb dükana gedirlər. Bu zaman dükançı fikirləşir ki, su qabı-
na atdığım birdən qızıl olar. Gedib baxırlar, görürlər ki, qızıl ada-
mın gözünə işıq salır. Kasıb bu qızılı da götürüb evinə qayıdır. 
Kişi bu qızıl ilə özünə böyük bir imarət tikdirir. 

 
KİMİNİ QALDIRIR, KİMİNİ ENDİRİR 

 
Belə rəvayət edirlər ki, qədimlərdə Fərhad adlı zülmkar bir 

padşah olur. Onun zülümündən xalq dəridən-sümükdən çıxmışdı. 
O, bir gün vəziri Nəbini çağırıb deyir: 
− Vəzir, məni maraqlandıran bir Allahdı. Get gör o haradadı, 

nə işlə məşğuldu? 
Vəzir yalvar-yapış edir ki, mən Allahı hardan tapım, gəl məni 

gedər gəlməzə göndərmə. 
Amma Fərhad əl çəkmir ki, çəkmir. 
Çarəsiz qalan vəzir yol tədarükü görür. Ailəsi ilə halal-hümbət 

edib çıxır yola. Az gedir, çox gedir, gəlib bir yol ayrıcına çatır. 
Bir az dincəlib yatır. Gözünü açanda görür ki, bir qoca başının 
üstə durur. Salaməleykidən sonra qoca soruşur ki, oğul, qərib 
adama oxşayırsan, uğur olsun, səfərin haradı? 

Dünyagörmüş bu qocanı aldatmaq mümkün olmayacağını 
görən vəzir başlayır əvvəlcə padşahın qəddarlığından, xalqa necə 
zülm etdiyindən, sonra ona verdiyi çox çətin tapşırıqdan danışır. 

Qoca deyir: 
− Oğul, get ona de ki, qibleyi-aləm sağ olsun, Allahı tapdım. 

Özü də iş görən zaman, nə qayırdığını da bir şərtdən sonra deyə-
rəm. Padşah deyəcək o nə şərtdi? De ki, sən taxtdan düş, mən 
taxta çıxım, sonra deyəcəm. 

Vəzir soruşur: 
− Əmi, bəs taxta çıxanda nə deyim? 
Qoca deyir: 
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− Bala, o gün ki, sən taxta çıxdın, onda padşahlıq çatır sənə. 
Sən də o zaman cəllad çağırtdır. Vurdur o zülmkarın başını. 

Bu sözlər vəzirin başına batır. Ordan birbaş padşahın yanına 
qayıdır. 

Vəzir padşaha deyir: 
− Qibleyi-aləm sağ olsun, Allahı tapdım. Özü də iş görən 

zaman. 
Padşah deyir: 
− Bəs Allah nə işlə məşğul idi? 
Vəzir: 
− Padşah sağ olsun, sabah car çək bütün camaatı yığ bir yerə, 

onların gözlərinin qabağında tacı başıma qoy, sonra deyim. 
Yoxsa deməyəcəyəm. 

Padşah görür ki, vəzir dediyindən dönməyəcək. Çar-naçar bu 
işə razı olur. Car çəkib camaatı yığırlar. Vəzir camaatın gözü qar-
şısında taxta çıxır. Tacı başına qoyur. Üzünü padşaha tutub deyir: 

− Ey padşah, getdim, gördüm Allah pilləkan düzəldir. Kimini 
yuxarı qaldırır, kimini aşağı endirir. İndi o səni endirdi, məni isə 
qaldırdı. Vəzir bunu deyib cəlladı çağırıb əmr edir ki, zalım 
padşahın boyununu vursun. 

 
SƏBR 

 
Bir kənddə bir oğlan vardı. Bu oğlan evlənir, sonra oxumağa 

gedir. On altı il oxuduqdan sonra geri qayıdır. Bir də yolda bir 
çobana rast gəlir. Çobanla salamlaşdıqdan sonra çoban xəbər 
tutur ki, o oxuyub, indi də evinə qayıdır. Çoban oğlandan soruşur 
ki, elm nədi? Oğlan cavab verir: 

− Bunu bilmirəm , bunu bizə keçməyiblər. 
Çoban deyir: 
− Gəl mənə bir ay çobanlıq elə, sonra mən sənə deyərəm. 
Oğlan razı olur, çobanlıq eləyir. Bir də bir ayın tamamına bir 

gün qalır, oğlan çobana deyir ki, o daha burda qala bilmir, ailəsi 
üçün darıxıb. Çoban oğlana deyir: 
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− Bir belə dözmüşdün, bir günə də dözəydin, səbr eləyəydin. 
Mənim bu sözlərimi yadında saxla, elmin başı da səbrdi, sonu da. 

Oğlan evlərinə gəlir. Axşam düşür. Bir də pəncərədən baxıb 
görür ki, bir cavan oğlanın başı onun arvadının qolu üstündədi. 
Baltanı götürüb evə girmək istəyir, birdən çobanın sözləri yadına 
düşür, səbr edir. Öyə girəndə arvadı onu baltalı görüb deyir ki, bu 
sənin züryətindi, sən nə edirsən? 

Oğlan sevinir, çobanın sözlərini yadına salıb öz-özünə deyir: 
“Hər şeyə gərək səbr edəsən. Elmin başı da səbrdir, sonu da”. 

 

MƏRDANOĞLU İSMAYIL 
 
Deyirlər, Borçalıda Mərdanoğlu adlı varlı bir ağa olur. 

Hörməti, izzəti yerində olan bu adamın tale başına olmaz oyun 
gətirir. Mərdanoğlu düşmənni olduğuna görə başını götürüb 
Türkiyəyə keçir. Onun bir oğlu, bir qızı və həyat yoldaşı yurdda 
qalası olur. Mərdan oğlu nə qədər çalışır, ailəsini keçirə bilmir. 

Türkiyədə müflisləşmiş ağa Mərdanoğlunun oğlu İsmayıla 
haqdan vergi verilir. O, gözəl saz çalıb-oxuyur, həm də şeir yazır. 
Elə olur ki, İsmayıl atasının dostunun qızını sevir. Ağa öz qızını 
kasıb aşiqə vermək istəmir. Mərdanoğlunun vəfalı dostları ağanı 
dilə tuturlar ki, axı İsmayıl kasıb olsa da ağa oğludu, tanıdığımız 
Mərdanoğlunun oğludur. Nə üçün qızını vermirsən. Həm də 
İsmayıl haqq aşığıdır. Dostlarının sözünü kəsmək üçün ağa deyir: 
− Mən bir söz demirəm. Gəlin onu sınayaq. Əgər o, sınaqdan 
çıxsa qızı ona verirəm, çıxmasa özündən küssün. 

Mərdan oğlunun bütün dostları cəm olub hadisəni maraqla 
izləyirlər. Qızın atası İsmayılın bacısı Şərəbanını bəzəyib arabada 
oturdur, üzünü də örtürlər. Ağa İsmayıla deyir:  

− Sevgilin yaylağa gedir, ona bir tərif de. 
İsmayıl haqq aşığı olduğuna görə o dəm bilir ki, arabadakı öz ba-

cısı Şərəbanıdır. Görür, Şərəbanını elə bəzəyiblər, gəl görəsən. Hələ 
belinə də gümüş kəmər taxıblar. İsmayılı od götürür. Sazı sinəsinə 
basıb görək nə deyir (Şərəbanı doğrudan da gözəl bir qız olur): 
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Bir üzün Günəşdi, bir üzün Aydı, 
Yoxdu bərabərin, ay Şərabanı. 
Bəxtəvərsən, gümüş kəmərin də var, 
İncidir belini, ay Şərabanı. 
 
Bir xana qurmuşam ağlı-qaralı, 
Üstündə əyləşib dünya maralı,  
Səni sevən neylər dövləti, varı, 
Varmı görən sənə tay, Şərəbanı. 
 
Atan Mərdanoğlu, qardaşın ağa,  
Araban yüklənib gedir yaylağa, 
Hava buludludu, qorxuram yağa, 
 İslana üzündə xal, Şərəbanı. 
 
Biçarə İsmaylın bax budur sözü, 
Sinəmə yar vurub atəşi, közü, 
Mən Mərdan oğluyam, sən Mərdan qızı, 
İncimə sözümnən, ay Şərəbanı. 

Deyilənə görə, bundan sonra bütün bəylər, ağalar İsmayıla 
küllü miqdarda xələt verir, ağa öz qızını İsmayıla ərə verir. 
Mərdan oğulları Türkiyədə indi böyük bir nəsildilər. 

 
MƏNDƏ NƏ GÖRDÜN, GƏLMƏDİN 

 
Keçmişdə Başkeçiddə bir gözəl, lakin dəli-dolu qız olur, hər 

tərəfdən elçilər tökülür, qız heç birinə razılıq vermir. Günlərin bir 
günü qonşu kənddə yaşayan igid bir oğlan yoldan keçəndə atını 
suvarmağa bulağa enir. Qız bulaqda sənək doldururmuş. Oğlan 
qıza baxmaq üçün su istəyir. Qız oğlana su verir. İkisi də bir 
könüldən min könülə aşiq olur. Oğlan geri, kəndə dönən kimi 
atasını və kəndin ağsaqqallarmı qızgilə elçi göndərir. O vaxtın el 
adətinə görə gələn elçilər qıza dolça verirlər ki, qızım, apar bu 
dolçanı sənəyin dibinə qoy. 
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Qız dolçanı götürüb sənəkdən su tökərək özü içir, boş dolçanı 
sənəyin yanına qoyub gedir. Bunu görən elçilər durub sakit 
qayıdırlar kəndə. Söz-söhbət gəzir ki, qızın elçiləri gəlməz olub. 
Qız çox sarsılır, axı oğlanı sevirdi. Yana-yana oxuyur: 

Ay elçilər, yalançılar, 
Məndə nə gördün gəlmədin. 
Sənin görüm keçsin çıran, 
Dərdindən öldüm, gəlmədin,  
Məndə nə gördün, gəlmədin. 
 
Hürü mənəm, pəri mənəm, 
Yeddi qızdan biri mənəm,  
Kim deyir ki, dəli mənəm,  
Məndə nə gördün, gəlmədin, 
Dərdinnən öldüm, gəlmədin. 
 
Saldın elin qınağına, 
 Lənət gəlsin sınağına, 
 Nələr çatıb qulağıma,  
 Məndə nə gördün, gəlmədin, 
 Dərdinnən öldüm, gəlmədin. 

 
OĞLAN, DUR GET, SABAH OLDU 

 
Belə nağıl edillər, Başkeçidin indiki Qızılkilsə, əvvəlki Də-

mirçi Hasanlı kəndində bir Oruc kişi yaşayırmış. Onun Xanım 
adında gözəl bir qızı var imiş. Onu qonşu kəndə bir oğlana nişan-
layıblarmış. Oğlan bir gün gizli qıznan çardağın üstdə görüşürlər. 
O qədər söhbət edillər, yayın günü imiş, ikisini də yuxu aparır. 
Sən demə oğlanın atasının düşməni var imiş. Oğlan yuxuya ge-
dəndə (pusquda durublarmış), oxnan iki qaşının arasından vurur. 
Gecə yarı Ay doğur, süd kimi işığını qızın üzünə salır. Qız yuxu-
dan oyanır ki, nişanlısı al qana boyanıb. Axı, onlar gizlin gö-
rüşürdü. Qız atasının, anasının, nənəsinin xəcalətindən, nişanlısı-
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nın ölümündən sarsılıb saçlarını yola-yola əllərini oğlanın qanına 
bələyib belə bir qoşqu deyir: 

Qaşlarının qarasınnan, 
Bir ox dəyib arasınnan, 
Qan sızılır yarasınnan,  
Oğlan, dur get, sabah oldu,  
Yandı bağrım kabab oldu. 
 
Gecə keçər, xoruz bannar, 
Nənəm gələr, bizi dannar, 
Geri dönməz gedən cannar, 
Oğlan. dur get, sabah oldu, 
Yandı bağrım, kabab oldu. 
 
Qulağımda toy sədası, 
Əllərimdə qan xınası, 
Ahım kimləri tutası, 
Oğlan. dur get, sabah oldu, 
Yandı bağrım kabab oldu. 

 
AĞ SAP 

 
 Günlərin birində bir kişi atla evlərinə gəlirmiş. Kəndə çatan-

da artıq qaranlıq düşübmüş. Atlının yolu qəbirsanlıqdan keçirmiş. 
Qəbristanlığa yaxınlaşanda kişini qara qorxu tutur. Ətrafa boy-
lanır. Bir də yan tərəfdən bir ağ şeyin ona sarı yeridiyini görür. 
Kişi atını qamçı ilə vurur. At nə qədər qaçırsa, ağ da onun dalınca 
qaçır. Qorxusundan kişinin ürəyi sıxılır. 

Ayılanda görür ki, ətrafında heç nə yoxdu. 
Qalxır, papağını düzəldir. Bir də nə görsə yaxşıdı. Papağı yan 

qoyub, böyürə baxır. Bir də görür ki, kəfənə bürünmüş ölü hesab 
etdiyi ağ, papağından asılan sap imiş. 
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OVÇU ƏHMƏDLƏ AYI 
 
Bir kənddə Əhməd adlı bir kişi yaşayırdı. O, ovçuluqla məş-

ğul olub ailəsini dolandırardı. Əhməd heyvanların dilini bilirdi. 
Bir dəfə Əhməd ova gedəndə qaranlığa qalır, meşədə gecələyəsi 
olur. Ocaq qalayıb yanında oturur, ovladığı ovdan bişirib yeyir. 
Bir də, bu iyə ayılar toplaşır. Ayılardan biri ovçu Əhmədə yaxın-
laşır. Ovçu Əhməd özünü itirməyib ayıdan onun adını soruşur. 
Ayı cavab verir ki, adı “Özüm”dü. Əhməd də öz adını ayıya de-
yir. Ayı ovçu Əhmədə deyir: 

− Sən burada nə gəzirsən, mənəm bu meşənin sahibi, sən nə 
ixtiyarla burada oturubsan? 

 Ovçu Əhməd cavab verir ki, sən yox, mənəm bu meşənin 
sahibi, istəyirsən gəl güləşək. 

 Ayı razı olur. Ovçu Əhməd gövdəsini piylə yağlayır. Ayı da 
belə edir. Ovçu Əhməd ocaqdan kösöv götürüb gövdəsinə yaxın-
laşdırır, ayı da belə edir. Ayı qıllı olduğundan od onun gövdəsini 
yandırır, yoldaşlarının yanına qaçır. O gündən xalq arasında bir 
məsəl dolaşır: “Özüm-özümə, külü gözümə”. 

 
DOST SEÇƏNDƏ MƏRDİ SEÇ 

 
 Deyirlər, lap qədimdə Borçalı çökəyi başdan-başa cəngəllik-

lərə bürünmüşdü. Dərin, qaranlıq dərələrdə, çınqıllıqlarda vəhşi 
heyvanlar yaşayırdı. El qocalarının söylədiyinə görə, Sadaxlı 
obasında iki igid vardı. Hər ikisi qoçaqlıqda, vurub-tutmaqda ad-
san qazanmışdı. Barmaqla göstərirdilər onları. Bir gün igidlər 
yaraq-yasaq götürüb obaya hücum edən pələngin izinə düşürlər. 
Qalın cəngəllik meşələrə, uca, hündür, sıldırım qayalara çıxırlar. 
Pələng heç yerdə tutaş vermir. Axşam düşür. Soyuq hər ikisini 
üşüdür. Qurumuş ağaclardan ocaq çatıb isinirlər. Bir az söhbətdən 
sonra xurcunlarını yastıq eləyib yatırlar. Ocaq yavaş-yavaş ölə-
ziyir. İgidlərdən biri qarmaqarışıq yuxu görüb ayılır. “Asta qaçan 
namərddi” – deyə, yoldaşını yuxuya verib birbaşa obaya qaçır. 
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İkinci igid bir müddət yatandan sonra ayılır. Yan-yörəsinə baxıb 
yoldaşını görmür. Onu adıyla çağırır. Səs verən olmur. İkinci dəfə 
səsləyəndə uzaqdan işıq gəlir. İgid işığa sarı gedir. Gözləri qızmış 
pələng gecənin qaranlığında ona hücum edir. İgid sol qolundan 
yaralanır. Lakin iradəsini itirmir. Sağ əli ilə pələngi boğur. 

Ac-susuz qalmış, yorğunluqdan səndirləyərək addımlayan 
igid yoldaşının xurcununu cəngəllikdən kənarda – obaya gedən 
yolun kənarında görür. Bilir ki, yoldaşı onu qoyub qaçıb. 

Sadaxlı obasından qayıdan bir kişi igidi görür. Ona yaxınlaşır. 
Xoş-beşdən sonra əhvalatı xəbər alır. Yaralı igid ah çəkib bu 
bayatını deyir: 

       Qərənfil kəsdi neylim, 
       Səbrimi kəsdi neylim, 
       Dili dost, qəlbi batil 
       Mən belə dostu neylim. 

 Xəbər alırlar ki, ayə, yoldaşın kimiydi, sən nə üçün ona bel 
bağladın? – deyəndə, igid: 

       Ağlamazdım, 
       Gülərdim, ağlamazdım, 
       Bilsəydim vəfasızdı, 
       Ona bel bağlamazdım, −  deyir. 

İgid atını minib obaya qayıdır. Muşul bulağının başında qaçan 
yoldaşını görür. Sinəsi qövr eyləyir, yaralı-yaralı: 

Ay dolandı il oldu, 
Göz yaşlarım sel oldu, 
Məni səndən ayıran 
Hansı namərd əl oldu. 

 
         *     *    * 
Vəfalı dost, 
İgid olar vəfalı dost. 
Dünyada qismət olsun –  
Vəfalıya vəfalı dost, −  

deyərək, ondan uzaqlaşır, bir daha onunla dostluq, yoldaşlıq etmir. 
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ЪЯМШИД СУЛТАН ДЯРВИШ ЛИБАСЫНДА 
 

Рявайятя эюря Ъямшид Султан ъамаатын эцзяраныны йохла-
маг мягсяди иля дярвиш либасында шящяри эязирмиш. О, бир бярбя-
рин йанына эедиб, касыб дярвиш олдуьуну сюйляйир вя ону пулсуз 
тяраш етмясини хащиш едир. Дялляк разылашыр, Ъямшид Султанын 
цзцнц сабунлайыб цлэцъц чякяркян ичяри башга бир мцштяри эирир, 
тялясдийини билдириб цзцнц тяъили гырхдырмаг истядийини сюйляйир. 
Дялляк дя «дярвиш»и бурахыб тялясян мцштяринин цзцнц гырхыр. 
Сонра цчцнъц мцштяри эялир. Бярбяр ону да йола салыр, дюр-
дцнъцнц дя щямин гайдада… Ахырда цзц йарымчыг гырхылмыш 
дярвишя йахынлашыр вя ону тяраш едир. «Дярвиш» гаршысында яй-
ляшдийи эцзэцнцн архасына кечяряк эизлиъя йазыр: 

Парасыз Ъямшид оланын 
Кимся бахмаз цзцня, 
Мярифят мангыра дяймяз, 
Симузяр дювраныдыр. 

 

ГАЧАГ КЯРИМ ВЯ ЭЦРЪЦ ГЫЗЫ 
 

Борчалынын Гасымлы кяндиндя Кярим адында гочаг, ъянэавяр 
иэид олуб. Совет щюкумятиндян хейли иряли ону аьаларын, кнйаз-
ларын вахтында инъидирляр. Кярим ися мяъбур олуб гачаг дцшцр. О 
силащланыр, башлайыр чюллярдя эязмяйя. Беля бир вахт олур ки, Гоша-
кился кяндиндя Дювлят хан адында бир няфяр шяхс Тамаранын щюк-
мранлыьы вахтында Тамара иля дост олур. Аббас адында бир пящля-
ван Тамаранын гардашынын нишанлысыны Тцркцн пашасына эюндярир. 
Чох дцшцнцрляр ки, гызы ким гайтара биляр, бу ишин ющдясиндян ким 
эяля биляр? Дювлят хан ъаваб верир ки, мяним бир достум вар 
Борчалыда, адына гачаг Кярим дейирляр. Бу ишин ющдясиндян эялся 
о эяляъякдир, башга щеч ким буна ялаъ едя билмяз. Кярими 
чаьыртдырыб Тамаранын йанына апарырлар. Тамара сорушур: 

− Бу ишя ялаъ олармы? 
Гачаг Кярим башыннан разылыг верир. Она бир гядяр йол 

хярълийи верирляр. Гачаг Кярим цч ай мцддятиндя Эцръцстан-
дан Тцркийя торпаьына кечир. О мямлякяти чох доланыр, еля бир 
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йер галмыр ки, кечмямиш, хябяр алмамыш ола. Анъаг бу нишана 
щеч ким ъаваб вермир. Бахыр ки, вахтынын ики айы эедиб, бир айы 
галыб. Дейир яэяр эери гайытсам, мяни юлдцряъякляр, йеня эязя-
эязя эедим, эюрцм бир шей юйряня билярямми. Шящярдян чыхыб 
башга бир кяндя эедир. Ахшам тяряфи бахыр ки, бир гоъа гары 
гапыда ъящря яйирир. Кярим атдан дцшцр, гарыйа салам верир, 
гары саламыны алыр. 

Кярим дейир: 
− Няня, гяриб адамам, мяни бу эеъялийиня гонаг ейля.  
Гары дейир: 
− Оьул, гонаг Аллащ гонаьыдыр, гонаг едярям, амма 

атына йер йохдур. 
Кярим ялини ъибиня салыб гарынын овъуна ики дяня онлуг гызыл 

гойандан сонра гары разылыг верир. – Оьул, − дейир, − ата да йер 
тапарыг. 

Аллащ веряндян йейиб-ичирляр, сющбят едирляр. Сюзарасы Кя-
рим гарыйа гандырыр ки, няня, Эцръцстан торпаьындан демяз-
сянми, бура беля бир эюзял адладыблар. Бялкя онун йерини билля-
сян. Гары ъаваб верир ки, ай оьул, ешитмишям, бах бу йахынларда 
олурлар. Ай сяни хейир хябяр оласан, няня, сяня ня ки, лазымдыр 
щюрмят елийяъям. Аманын бир эцнцдцр, ордан мяня бир хябяр. 

Кярим Эцръцстан торпаьындан чыханда ялиня беля бир намя 
веримишди ки, буну гызы тапсан вер охусун. Яэяр разыдыр, эялсин, 
разы дейился архасына йазсын ки, мян эялмирям. Бу каьыз да 
Кяримин цстцндяйди. 

Гары кяндин гыраьындакы булаьын башына эедир, эюрцр ки, 
бурада чохлу гызлар вар. Гары эюрцр ки, бунларын ичярисиндя 
дцнйа эюзяли бир гыз да вар. Сорушур ки, бу кимдир эюрян. 
Дейирляр ай няня, бу эцръц эюзялидир, шаща эяляндир. Чох эюзял, 
дейир, еля ахтардыьымызы тапмышыг. 

Гары дейир: 
− Ай гызлар, сиз даьылын, буна биръя кялмя сюзцм вар.  
Гызлар даьыландан сонра, гары дейир: 
− Гызым, бизя бир гонаг эялиб, онда эцръц дилиндя бир намя 

вар. Сяня чатмалыды. Гыз сорушур ки, нячидир, ня карядир?  
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 Гары дейир: 
− Эцръцстандан эялиб, адына Кярим дейирляр.  
Гыз дейир: 
− Сабащ эцнорта вахты булаьын башына эялсин. 
Гары шад хябярля эялиб Кярими муштулуглайыр. Кярим она 

лазымынъа щюрмят ейляйир. Сабащы эцн, дейилян вахт щямин 
булаьын башында гызнан эюрцшцр. Мяктубу чыхаранда гыз эюрцр 
ки, Тамара йазыбдыр. Гыз дейир: 

− Чох эюзял, сиз Кяримсинизми?  
− Бяли. 
− Паша бу эцн эяляъяк, сяфяря чыхыб, сабащ эцнорта мяни 

эюзля. 
Щямин эцн паша эялир динъялмяйя. Сабащы эцн гыз аты 

йящярляйиб, паша палтарыны эейиниб Кяримля йола дцшцр. Эялирляр 
дцз сярщядя. Сярщяддя эюзляйян кешикчиляр йолу кясяндя Кярим 
дейир ки, эюрмцрсцнцз пашадыр? Кешикчи онлара бир шей демир, 
чцнки гадын паша либасында иди, билмирляр ки, бу гадындыр. 
Пашанын юзцня бир шей демирик, дейирляр, чцнки пашанын юзцнцн 
ямридир, сярщяди кечмяк олмаз. 

Гачаг Кярим эюрцр ки, ишин цстц ачылаъаг. Цч няфяр дя 
бунлардыр. Бу заман вурушма башланыр. Мярд иэидин ялиндя ня 
оласыйды. Кярим цчцнцн дя башыны гылынъла вурур, сярщяди позур, 
гызла бярабяр адлайырлар. Кярим бирбаш эялир Дювлят ханын 
евиня. Хябяр эедир чатыр Тамарайа. Тамара бунлара бюйцк 
щюрмят едир. Тамара Горидя охуйан гардашыны эятирдир. Гызла 
оьлан эюрцшян вахты, оьлан гызын голунун цстцндя вяфат едир. 
Бу ишя чох пешиман олурлар. Хейли мцддят кечир, гыз гара 
эейинир, эюзляйир, бунун гырхы, или чыхыр. Тамара гызы чаьырыр, 
мяслящят эюрцр ки, мяним гардашымын ъаны сянин гуъаьында 
чыхды. Ъавансан, мян сянин бяхтини баьламырам. Кимя 
истяйирсян она да эет. Тойуну юзцм еляйяъям. Гыз беля ъаваб 
верир ки, мян щеч кимя эетмяк истямирям. Тамара дейир: 

-Йох, еля шей ола билмяз, ъавансан, бяхтин баьланмасын.  
Гыз онда дейир ки, биръя сюз дейяъяйям, амма аъыьын 

тутмасын. Мяни ким эятирибся, она да вер. Одур ки, Дювлят 
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ханы чаьырыр ки, буну эятиряни чаьыр эялсин. Гачаг Кярими 
чаьырырлар. Тамара буна мяслящят еляйир ки, гызын фикри будур. 
Чох да мяним гардашымын севэилисидир, инди Танры беля эятирди. 
Гябул едирсинизся, буйурун, сизин щалалыныздыр. Одур ки, бунлар 
евлянирляр. Тамара онларын тойуну ейляйир. Борчалы торпаьыны 
Тамара Гачаг Кяримя баьышлайыр. Она бяйлик верилир. Кярим 
бяй эцръц гызы иля эялир Гасымлы кяндиня. Онунла башлайыр 
йашамаьа, оьлу-гызы олур.  

 
АШАЬЫ АХАН ДЕЙИЛ 

 
Бир киши йедди ил иди евлянмишди. Бу йедди илдя кишинин он бир 

ювлады олур. Бунун да алтысы гыз, беши оьлан олур. Бунлар 
евляняндян, демяк олар ки, арвад щяля бир дяфя дя атасынын 
гапысыны танымайыб, эетмяйибмиш. Бир эцн киши базардан эялиб 
эюрцр ки, арвадын гаш-габаьы йер сцпцрцр. Киши: «Ай гапыдакы 
вар-дювлят сяня гурбан олсун, йеня ня олуб сяня?» − дейя га-
дынын кюнлцнц алмаг истяйир. Гадын дейир ки, сян дя кишисянми? 
Дейир: «Киши олмайанда ня олуб мяня?». Дейир: «Ня тящяр 
кишисян ки, бу йедди илдя мян бир дяфя атамын евини эюрмями-
шям». Киши дейир, арвад, атанын евинми йадына дцшцб? Арвады 
дейир, бяли. Дейир, эял атын тяркиндя отур. Арвады атын тяркиня 
алыр. Бир хейли мцддят бунлар йол эедирляр. Габагда бюйцк бир 
чайа раст эялирляр. Йаз вахты олур, чай лап мющкямъя дашыбмыш. 
Киши атын башыны чякир. Арвад суал едир ки, а киши, атын башыны 
нийя чякдин. Дейир, арвад, ат чох арыгдыр, биз дя ики няфярик. 
Горхурам аты су йыхар. Дейир, а киши, йухарыда су эцлцр, бах 
ора дайаз олаъаг. Киши дейир, йох, ора чох эцълцдцр. Амма 
кишинин фикри бу иди ки, щара дяринди аты орайа сала, бялкя арвады 
ахыда биля, йахасы гуртара. Киши бир аз да аты башы цстя сцряндя 
эюрцр ки, су эялир, бир йеря бирляшир, йарьанын алтындан су еля бил 
гайнайыр. Дейир, еля бурдан дярин йер тапылмайаъаг. Бурада 
буну ахытмасам, башга йердя ахыда билмяйяъям. Аты су ики-цч 
дяфя буранда арвад су иля ахыр. Киши йящярин башындан йапышыр, 
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суйу гыраьа чыхыр. Арвады су баш ашаьы апарыр, киши ися дик 
йухары сяйридир аты. Габаьындан бир адам эялир, дейир: 

− А киши, ня йаман тялясик сцрцрсян аты, нямяр-задмы ала-
ъагсан?  

Ъавабында дейир: 
− Евим йыхылыб.  
− Ня олуб ки?  
− Евим йыхылыб, арвады суда ахытдым.  
− Арвады ахытдын баш ашаьы эяз.  
− Башына эялсин, бизим арвадда еля цз эюрмцшям ки, горху-

рам суйун алты иля дик йухары эедяр. Онун цчцн дик йухары 
эязирям, ашаьы эедян дейил. 
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VI. ALQIŞLAR (DUALAR) 
 

A 
• Allah səni bizə çox görməsin. 
• Allah səni söyündürsün. 
• Ata-anan barını dərsin.  
• Allah yarıyannan eləsin.  
• Allah balalarını saxlasın.  
• Allah başından töksün.  
• Allah qısmatını versin.  
• Allah əməyini itirməsin.  
• Allah əysiy gün verməsin.  
• Allah oğul versin.  
• Allah ruzqu versin. 
• Allah quat versin.  
• Allah səni şərdən qorusun.  
• Allah səni pənahında saxlasın.  
• Allah sənə dar gün verməsin.  
• Allah balanı bərk əlinnən versin. 
• Allah üstündə dursun. 
• Allah üstünə işıx salsın. 
• Allah sənə köməy versin. 
• Allah səni nəzərində saxlasın. 
• Allah səni min budax eləsin. 
• Allah səni xəcalət etməsin. 
• Allah səni oğulnan söyündürsün. 
• Allah başının üstündə dursun. 
• Allahın nəzərinnən düşmüyəsən. 
• Allah gözünə işıx, qoluna qüvvət, qıçına taqət versin. 
• Allah hoyuna çatsın. 
• Ağ əppəy yiyəsən. 
• Ağ günnər görəsən. 
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• Ağzının ağrısını alım. 
• Ağlına gələn başına gəlsin. 
• Ağrı-ajıdan uzax ol. 
• Ağ günlərə çatasan. 
• Ağlına-kamalına qurvan olum. 
• Ayağın düşərli olsun. 
• Ayağının altında ölüm. 
• Anan kimi ana olasan. 
• Arzuların başa varsın. 
• Arzun gözündə qalmasın. 
• Atana-anana irəhmət. 
• Atalı-analı böyüyəsən. 
• Ata-ana kölgəsi üstündən əysiy olmasın. 
• Axar sular qapından axsın. 
• Axırın xeyirli olsun. 
• Ajı gün görmüyəsən. 
• Ağrı-ajı görmüyəsən. 
 
    B 
• Bağın barrı, bağçan güllü olsun. 
• Bayramın xeyirliklə gəlsin. 
• Balan sağ olsun. 
• Balan bəla görməsin. 
• Balalarından yarıyasan. 
• Balalarının barını dərəsən. 
• Balalarının toyunu görəsən. 
• Balan bərk-beşik olsun. 
• Balan bərxudar olsun. 
• Bazarrı olsun. 
• Barmaqların var olsun. 
• Baharın şaddıxnan gəlsin. 
• Baxtın ağ gəlsin. 
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• Baxttı olasan. 
• Başın dövlətli olsun. 
• Başına dolanem. 
• Başın xeyir işdərdən açılmasın. 
• Başın xeyir işdərə qarışsın. 
• Başının sadağası olsun. 
• Balan baş qaxıncı olmasın. 
• Baxtın yüyrək olsun. 
• Baxtın üzünə gülsün. 
• Baxtın ağ gəlsin. 
• Baxtına gün doğsun. 
• Bir balan min butax olsun. 
• Bir əlinlə qazanıb, min əlinlə yeyəsən.  
• Bir toxumun min olsun. 
• Biriniz pir olsun. 
• Biriniz min olsun. 
• Böyüy kişi olasan. 
 
    C  
• Canına qurvan olom. 
• Canım saa sadağa olsun. 
• Canını Allah qorusun.  
• Cavan canına Allah qıymasın.  
• Cavan canın qada-baladan uzax olsun. 
• Cavan canına qurvan olom. 
• Camalının şöləsi əysiy olmasın. 
• Canına canlar qurvan. 
• Canına bu qoja canım qurvan. 
• Cənnətin qapıları üzünə açıx olsun. 
• Cənnət-məkan olasan. 
• Ciyərparanı Allah saxlasın.  
• Civin dolu olsun.  
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Ç 
• Çırağın yanar olsun.  
• Çırağının odu sönməsin. 
• Çırağın gur yansın. 
• Çəməninin gülü solmasın.  
• Çəmənin güllü-çiçəyli olsun. 
• Çətinnikdən uzax ol. 
• Çörəyin bişmiş, suyun gəlmiş olsun. 
 
    D 
• Damazdıxlı olsun. 
• Dərdin alem. 
• Damınız dolu olsun. 
• Dediyinə yetib, murazına çatasan. 
• Dərdin ürəyimə gəlsin. 
• Dərddən-qəmnən uzax olasan. 
• Dilin uzun, sözün ötgün olsun. 
• Diləyin, Xıdırnəbin qəbul olsun. 
• Dizinə təpər gəlsin. 
• Duzuna, çörəyinə bərəkət. 
• Dürr dağı kimi durasan. 
• Dünyan başına dar olmasın. 
• Dostun dost olsun, düşmənin kor olsun. 
• Dölənin, döşənin, oğullu qızlı olun. 
• Düşmənə möhtac olmuyasan. 
 
    E 
• Evinə gəlin gəlsin. 
• Evin çil-çırax olsun. 
• Evin qonax-qaralı olsun. 
• Evindən şaddıx əysik olmasın. 
• Evin-eşiyin şad olsun. 
• Evinizə şaddıx aparın. 
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• Evinə toya-şana gələy. 
• Evinnən körpə səsi əysik olmasın. 
• Evinin ojağı yanar olsun. 
• Elinizə toya-şana gələy. 
• Eldən əysik olmuyun. 
 
    Ə 
• Əzizlərinnən yarıyasan. 
• Əziz olasan. 
• Əziyyətinin savabını Allah versin. 
• Əlin, qolun var olsun. 
• Əlin xeyirli, ayağın yüngül olsun. 
• Əlin ətəyindən uzun olsun. 
• Əlinin ağrısını alem. 
• Əməyin itməsin. 
• Əməyinin bəhrəsini görəsən. 
• Ərinnən qoşa qarıyasan. 
• Əysik gün görmüyəsən. 
• Əkdiyin bərəkətli olsun. 
• Əkininin suyu kəsilməsin. 
• Əhdinə çatasan. 
 
    F 
• Falın boş çıxmasın.  
• Fələy sənə dağ çəkməsin.  
• Fəhminə qurvan olom. 
• Fələy səni darda qoymasın.  
• Fələyin toruna düşmüyəsən. 
• Fərəhin yerə-göyə sığmasın. 
     

G 
• Getdiyin yer şen olsun. 
• Getdiyin yollara gül döşənsin. 
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• Getdiyin evdən səni bel ilə kürək ayırsın. 
• Gözəgörünməz pənahında saxlasın. 
• Gözünüz yaxşılıqlar görsün. 
• Gözün yamanlıq görməsin. 
• Gözün işıq görsün. 
• Gözünə nur gəlsin. 
• Gözünün işığı kəsilməsin. 
• Günün ağ olsun. 
• Göy yaylağın, sərin bulağın olsun. 
• Göylər pənahın olsun. 
• Günü-gündən yaxşı olasan. 
• Günlərin xoş gəlsin. 
• Günün gündən xoş keçsin. 
• Gülün solmasın. 
 
    H 
• Haqqın dərgahında üzün ağ olsun. 
• Haqqa qovuş. 
• Haqqın qapısı üzünə açıx olsun. 
• Haqqın üzü səndən dönməsin.  
• Haqqın nəzəri üstündə olsun. 
• Halal süd əmmişə urcah olasan. 
• Hörmətdən düşmüyəsən.  
• Himin möhkəm olsun. 
     

X 
• Xalxalın boş qalmasın. 
• Xeyir-duam üstündən əysiy olmasın. 
• Xeyir-bərəkət öyünnən əysiy olmasın. 
• Xudam balalarını saxlasın. 
• Xuda sənə dar gün verməsin. 
• Xudam səni nəzərinnən salmasın. 
• Xırmanın boş qalmasın. 
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    İ 
• İlahi sənə yar olsun. 
• İmanın kamil olsun. 
• İlin ildən xoş gəlsin. 
• İtə-qurda rast gəlmiyəsən. 
• İllər-aylar həsrətinə qovuşasan. 
• İmamlar köməyin olsun. 
• İmamlar hoyuna çatsın. 
• İmanına qurvan olom. 
• İnəyin südlü, öküzün güclü olsun. 
• İstəkli olasan. 
• İstəklinnən qoşa qarıyasan. 
• İstəklinnən bir yastıxda qocalasan. 
• İstəklinnən yarıyasan. 
• İşin avand olsun. 
• İşığın yanar olsun. 
• İşığın sönməsin. 
 
    K 
• Kamalının ağrısını alem. 
• Kamalına qurvan olom. 
• Kamına çatasan. 
• Kefdə-damaxda ol. 
• Kefinə soğan doğranmasın. 
• Kəlamına şükür. 
• Kəllən sağ olsun. 
• Kəllənə qurvan. 
• Kərəminə min şükür. 
• Keçdiyin yollar gülə bürünsün. 
• Köməy əlini Allah kəsməsin. 
• Köməy əlin var olsun. 
• Körpəni Allah saxlasın. 
• Körpələrin min budax olsun. 
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• Körpənin toyunu görəy. 
• Körpələrin ağ günlər görsün. 
• Körpələrin boya-başa çatsın. 
• Körpələrini gülərüzdü görüm. 
• Köçün uğurlu olsun. 
• Kösöyün qaralmasın. 
 
    Q 
• Qadan alem. 
• Qada görmüyəsən. 
• Qadan-balan canıma gəlsin. 
• Qadan-balan dağlara, daşdara getsin. 
• Qabağında ölöm. 
• Qazanc qənşər gəlsin. 
• Qazancın ailənə qismət olsun. 
• Qazancın xeyirə qısmat olsun. 
• Qapınızı elçilər açsın. 
• Qapının qulu-nökəri olum. 
• Qələmin qırmızı çəkilsin. 
• Qismətdi-baxtdı ol. 
• Qızın qızıl baxt üstündə otursun. 
• Qız köçür, gəlin gətir. 
• Qızın qızıl qırığı olsun. 
• Qızının üzü ağ olsun. 
• Qılıncın kəsərri olsun. 
• Qoşa qarıyasınız. 
• Qohumluğunuz başa varsın. 
• Qohumluxda Allah sizi utandırmasın. 
• Qurvanın qoç olsun. 
• Qucağın balalı, dilin mayalı olsun. 
 
    L 
• Layla dilindən əysik olmasın. 
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• Laylana qurvan. 
• Laylan şirin olsun. 
• Ləyaqətdi olasan. 
 
    M 
• Malın azar-bezardan uzax olsun. 
• Mallarını Allah saxlasın. 
• Malının dırnağı bərk olsun.  
• Malının-qoyununun xeyrini görəsən. 
• Malın yamannamasın. 
• Mənzilin çil-çırax olsun. 
• Mərd canına qurvan olom. 
• Mərəkələrdən əysik olmayasan. 
• Murazına çatasan. 
 
    N 
• Nəvələrin əlinin hasası olsun. 
• Namərd fitvasından uzax olasan. 
• Nəvə-nəticədən yarıyasan. 
• Nəvə-nəticə toyu görəsən. 
• Niyətinə çatasan. 
• Niyətin qəbul olsun. 
• Niyətinə qurvan olum. 
• Niyətin başa varsın. 
 
   O 
• Oğlun sağ olsun. 
• Oğlunu Allah saxlasın. 
• Oğlunun toyunu göröm. 
• Oğullu-qızdı olasan. 
• Oğullu-uşaxlı olasan. 
• Oğlun yarıyannan olsun. 
• Oğlun-qızın sağ olsun. 
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• Oğlunun gözü aydın olsun. 
• Ojağına bərəkət. 
• Ojağın yanar olsun. 
• Ojağın şen olsun. 
• Ocağın yansın, suyun axsın. 
• Ocağından köz, bucağından dən əysiy olmasın. 
• Oğul öyləndir, qız köçür. 
• Otun bitsin, suyun axsın. 
• Odun, ojağın sönməsin. 
 
    Ö 
• Öyün-eşiyin şen olsun. 
• Öyün qonax-qaralı olsun. 
• Öyüdün başa varsın. 
• Ölənnərin cənnət-məkan olsun. 
 
    P 
• Pərənin pozulmasın. 
• Pir olasan. 
 
    R 
• Rəhmətliklərin cənnətdiy olsun. 
• Rəhmin artıx olsun. 
• Rəhm əlini Allah doldursun. 
• Ruzun bol olsun. 
• Ruzigarın sərt üzünü görmüyəsən. 
• Ruzigar üzünə gülsün. 
• Ruzunu Allah versin. 
 
    S 
• Saqqalın ağarsın. 
• Sağ get, salamat gəl. 
• Sağın, solun sağ olsun. 
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• Sağılanının döşü qurumasın. 
• Sadağan olsun. 
• Sevinc yaşı axsın gözündən. 
• Sevincdən göz açmıyasan. 
• Saa gələn, maa gəlsin. 
• Səni sevənə qurvan olom. 
• Səni yamannıx görmüyəsən. 
• Səsinə-nəfəsinə qurvan. 
• Səpdiyinin xeyrini görəsən. 
• Səsin-sədan uca olsun. 
• Sinəndə ağ tük bitsin. 
• Səxavətin artıx olsun. 
• Səni istəmiyəni dərd tapsın. 
• Sözün ötgün olsun. 
• Suyun axsın, otun bitsin. 
• Surun yerisin. 
• Süfrənə bərəkət. 
• Süfrənnən duz-çörək əysiy olmasın. 
 
    Ş 
• Şan-şöhrətti olasan.  
• Şərdən-böhtannan uzax olasan. 
• Şeytan şərindən Allah saxlasın. 
 
    T 
• Taxtın boş qalmasın. 
• Təzə-təzə bayramlara çatasan. 
• Toyunu görüm. 
• Toyunda oynayım. 
• Toylarda görüşəy. 
• Toyun toya calansın. 
• Torpağı sanı yaşayasan. 
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    U 
• Uğurun xeyirli olsun. 
• Uğurun qızıla dönsün. 
• Uğuruna qurvan olom. 
• Uğurunnan yarıyasan. 
• Ulu Tanrı saa yar olsun. 
• Ulularının ruhu şad olsun. 
• Uzun ömrün olsun.  
• Urvatın artıx olsun. 
• Uşaxlarının toyunu göröm. 
• Uşaxlarının axırı aydın olsun.  
• Uşaxlarını Allah nazardan saxlasın. 
 
    Ü 
• Üzün ağ olsun. 
• Üzün gülsün. 
• Üzünə gün doğsun.  
• Üzünün nuruna qurvan olom.  
• Üzüm ayağının altına.  
• Üzünə xeyirli savaxlar açılsın.  
• Üzünün nuru əysiy olmasın.  
• Ürəyinin qadasını alem. 
• Ürəyinə xal düşməsin.  
• Ürəyinə görə Allah payını versin. 
• Üstünə gün doğsun.  
• Üstünnən ajı yellər əsməsin. 
• Ürəyinin sevinci tükənməsin. 
 
    V 
• Vay-şivən görmüyəsən. 
• Var-dövlətin suya dönməsin. 
• Verən əlin var olsun. 
• Vətən həsrəti çəkməyəsən. 
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    Y 
• Yaman yeyənin olsun, yaman deyənin olmasın. 
• Yaman gün görmüyəsən. 
• Yaxşılıx sənnən olsun, yamannıx düşməninnən. 
• Yarıyannan olsun. 
• Yaraşığına qurvan olom. 
• Yaman gözə gəlmiyəsən. 
• Yaradan sənə yar olsun. 
• Yeyif-işdiyin halalın olsun. 
• Yığvallı-baxtdı olun. 
• Yığvalın yüyrək olsun. 
• Yığvalınnan yarıyasan. 
• Yeddi oğulla bir süfrəyə əl uzadasan. 
• Yoluna nur çilənsin. 
• Yolun uğurlu olsun. 
• Yerin-yurdun sayalı olsun. 
• Yerişinə quzu kəsərəm. 
• Yağı bağrı yaran olasan. 
 
    Z 
• Zəhmətin başa varsın. 
• Zəhmətin hədər getməsin. 
• Ziyarətin qəbul olsun. 
• Züryətdərini Allah saxlasın. 
• Züryətdərinin barını dərəsən. 
• Ziyannıx görmüyəsən. 
• Ziyannıxdan Allah səni uzax eləsin. 
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VII. QARĞIŞLAR 
 

A 
• Adın batsın. 
• Adın adlara qoyulsun. 
• Ağlın qar suyuna dönsün. 
• Ağzın heç şirin dadmasın. 
• Ağzını gözəgörünməz kişi əysin. 
• Ağzını qara molla yusun. 
• Ağ günə həsrət qalasan. 
• Ağ günün göy əskiyə bürünsün. 
• Axır yerişin olsun. 
• Axırın suya dönsün. 
• Allah başını qoyub ayağına daş salmasın. 
• Allah qənim olsun. 
• Allah qotur versin, dırnax yox. 
• Allah nəslini kəssin. 
• Amanın üzülsün. 
• Andıra qalasan. 
• Analıq umuduna qalasan. 
 
     B 
• Baxtın zil düyünə düşsün. 
• Baxtını göy əsgiyə büküm, yandırıb kül eləyim, külünü 

çaya töküm. 
• Başına kül olsun. 
• Bərəkətini qara yel aparsın. 
• Bir başmaxnan yeddi qapı ayaxlıyasan. 
• Bir əlin olsun, bir yaxan. 
• Boyunu boz iplə ölçüm. 
 
     C 
• Canına qara başlı qurdlar düşsün. 
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• Cavan öləsən. 
• Civinin küncü dəlik olsun. 
 
    Ç 
• Çörək tapmayasan. 
• Çırağın keçsin. 
 
    D 
• Dalınca bir qara daş. 
• Dilin-ağzın qurusun. 
• Dilin ağzında qalsın. 
• Dilinə düyün düşsün. 
• Dirsəyin dizində, əlin üzündə qalsın. 
 
    E 
• Eninə oturum, uzununa ağlayım. 
• Eldən daşın atılsın. 
• Evin yığılsın. 
• Evin-eşiyin dağılsın. 
 
    Ə 
• Əkib-bişdiyini şirin ağız ilə yeməyəsən. 
• Ələyin ələnsin, xəlbirin göydə fırlansın. 
• Əlin qara xınalı qalsın. 
• Əlin qurusun. 
• Əlinin barını yemiyəsən. 
• Əməlin başını yesin. 
• Əhdin gözündə qalsın. 
• Ətin tökülsün. 
 
    G 
• Gərdəyin qurulu qalsın. 
• Geri yanın dağılsın. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 108  

• Gorun çatlasın. 
• Günün göy əsgiyə dönsün. 
• Günün qara gəlsin. 
• Gül əkəsən, tikan dərəsən. 
 
    X 
• Xeyirini başqaları görsün. 
• Xeyrin şərə dönsün. 
 
    İ 
• İçin yansın. 
• İki gözdən olasan. 
• İmanın özünün olmasın  
• İmanına qorxaq tula bağlayım. 
• İmansız olasan. 
 
   K 
• Kağızın qara yazılsın. 
• Kitavın bağlansın. 
• Kor olub yedəkdə gəzəsən. 
• Kökün kəsilsin. 
• Köhlənin mənzil kəsməsin. 
    

Q 
• Qabırğana güllə dəysin. 
• Qanına bələnəsən. 
• Qanın daşlara yayılsın. 
• Qapı açıb girməyəsən. 
• Qapın bağlı qalsın. 
• Qara yara. 
• Qara yerdə qal. 
• Qara vurğun vursun. 
• Qazancın qana dönsün. 
• Qazancını yellər aparsın. 
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• Qızın yeddi qapını gəzsin. 
• Qolun qurusun. 
• Qoltuqlarda qalasan. 
• Qulağın Quran səsi eşitməsin. 
 
   M  
• Mərifətin atan öyündə qalsın. 
• Murazın gözündə qalsın. 
 
   O 
• Ocağın qaralsın. 
• Ocaqlar qırağında qal. 
• Oğul görüb, gəlin görmüyəsən. 
 
    Ö 
• Ömrün binə tutmasın. 
• Öyün başına uçsun. 
• Öyünə vay çöksün. 

 
P 

• Papağın boş qalsın. 
• Pərənin pozulsun. 
 
    S 
• Sağ gedib, salamat gəlməyəsən. 
• Səni su aşağı axıdım, su yuxarı gəzim. 
• Səni görüm oğul toyu görməyəsən. 
• Suyun axıb, otun bitməsin. 
 
    Ş 
• Şahın-şahmarın qara boyansın. 
• Şil olub yedəklərdə qalasan.  
• Şil-küt olasan. 
• Şirin canından heç xeyir görməyəsən. 
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    T 
• Tayın ölsün, taykeş qalasan. 
• Tikələrin torvada gəlsin. 
• Torpağa qismət olma. 
• Toyun yasa dönsün. 
• Toyun qara çalınsın. 
 
    U 
• Umudunu Allah kəssin. 
• Urvatsız öləsən. 
• Uğurun qara gəlsin. 
 
    Ü 
• Üstün örtülməsin, qarnın doymasın. 
• Üzün gülməsin. 
• Üzünə daş yamansın. 
• Üzünü bir yuyan görsün, bir də qəbrə qoyan. 
• Üzünü Əzrayıl görsün. 
 
    V 
• Vayına oturum. 
• Vurğun səni vursun. 
 
   Y 
• Yazın qara yazılsın. 
• Yanın yerdə qalsın. 
• Yarımayasan. 
• Yeddi il yatasan, yanın çürüsün. 
• Yığvalın qara gəlsin. 
• Yurd bayquşu olasan. 
 
   Z 
• Zavala gedəsən 
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VIII. ELAT DODAQQAÇDILARI 
 

ƏYSİL, A SƏFƏR 
 

Darvazlı Səfər Tiflisdə tikintilərdən birində fəhləlik edərkən 
bir axşam qaraçöplü həmkarlarının başını qatır: “Bizim kənd sıx 
meşələr qoynundadır. Meşələrimiz ceyran-cüyürlə, dovşanlarla 
doludur. Dovşan əlindən tərpənmək olmur. Mən mənim Allahım, 
bir dəfə meşəyə getmişdim, bir də baxdım ki, bir ağacın altındakı 
deşikdən çoxlu dovşan qulaqları görünür. Tez çuvalı tutdum 
deşiyin ağzına, deşiyin üstündən də çubuqladım. Dovşanlar çuva-
la doldular. Ağzını bağlayıb evə gətirdim, saydım, düz 25 dovşan 
idi”. Bu zaman çörək almağa getmiş Gümüş adlı başqa bir dar-
vazdı qayıdır və həmyerlisinin sözlərinə qapı arxasından qulaq 
asır. “25 dovşan idi”, − deyəndə Gümüş içəri girir və Səfərə “25 
dovşan olmaz, bir az əysil, a Səfər”, − deyir. Səfər dovşanların 
sayını 20-yə, Gümüş yenə “Əysil, a Səfər” deyəndə 15-ə, daha 
sonra isə 10-a endirir. Gümüş bir daha “Əysil, a Səfər” deyəndə 
“5 dovşan idi, bir də əysilənin dədəsinə lənət”, − deyə Səfər 
qətiyyətlə dillənir.  

Kənd camaatının ağzına düşən bu əhvalat sonradan bütün 
Borçalıya bəlli olur. Odur ki, kimsə əhvalatı həddən artıq şişirtsə, 
danışığında ifrat qondarmaya yol versə, ona “Əysil, a Səfər” 
deyirlər.  

 
BAYRAMINKI OLMASIN 

 
Hamamlıda Bayram adlı bir kişi olur. Günlərin bir günü Bay-

ram kişi meşəyə oduna gedir. Meşənin tünnük yerində odun doğ-
radığı vaxt şaqqıltı eşidir. Başını qaldıranda görür ki, nəhəng bir 
ayı pəncələri üstə qalxıb onu haxlayıb. Qəfil hücum kişini çaşdırır. 
Bayram ayı ilə aymalaşmalı olur. Xeyli tutaşırlar. Bayram ayını 
basır. Kəndə hay-haray düşür, camaat tökülüb meşəyə gedir. Gö-
rürlər ki, Bayram yıxıb ayını böyrü üstə, özünün də üst-başı cırıq-
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cındır, oturub ayının sinəsində. Bayram camaatı görəndə kövrəlib 
ağlayır. Soruşurlar ki, ayə, evi tikilmiş, sən igidlik göstərib ayı 
basıbsan, bə bu ağlamaq nədi? Bayram cavabında deyir: 

− Məni yandıran o döy, məni ağladan odu ki, bu qədər qo-
hum-əqrabası olan adamın da üstünə ayı gələrmiş? 

İndi adamlar qohum-əqrabası ilə öyünərkən deyirlər: ,,Bay-
ramınkı olmasın!” 

 
XALASTOYNAN GƏLİBSƏN 

 
 Bir gün Hürü arvad nədən ötrüsə Bolnisə getməli olur. Yola 

çıxıb maşın gözləyir. Bu zaman bir minik maşını dayanır. Hürü 
arvad maşına minir. Yol boyu söz-söhbət əsnasında sürücü 
öyrənir ki, bəs bu hazırcavab Hürü arvaddı. Qorxusundan daha 
dillənmir. Bolnisə çatırlar. Hürü arvad maşından düşəndə deyir 
ki, a başına dönüm, nə qədər pul verəcəm. Sürücü bildirir ki, iki 
manat. Hürü arvad çıxarıb sürücüyə bir manat verir. 

 Sürücü deyir: 
 − Bu nədi, ay xala, sənə dedim iki manat verəsisən. 
 Hürü xala kefini pozmadan deyir: 
− Bura bax, ə. Elə bilmə ki, Hürü qarı heç nə qanmır. Bu 

yolun yarısını sən xalastoynan gəlibsən! 
 

PİR TƏPƏSİNİN BAŞINA BAX 
 
 Örmeşən kəndində varlı-hallı bir adam olur. Qapısındakı 

sürülərin, naxırın sayı-hesabı olmur. Deyirlər inəklərinin yelini 
yer süpürər, erkəklərinin quyruğu batman gələrmiş. Gəl ki, bu 
şəxs sir-sifətdən kasad imiş. Evlənmək vaxtı da çatıbmış. 
Valideyinlərinin him-cimini hiss edən oğlan anasına bildirir ki, 
filankəsin qızına elçi gedin. Sən demə bu qız da elə gözəl imiş ki, 
aya deyirmiş sən çıxma mən çıxım, günə deyirmiş sən çıxma mən 
çıxım. Anası oğlunun sözündən heyrətə düşür. Bir qədər gerçək, 
bir qədər zarafatla deyir: 
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− Ay oğul, bu sir-sifətnən, bu daz başnan o qız sənə gələrmi? 
Oğlan halını pozmadan deyir: 
− Rəhmətliyin qızı, mənim sir-sifətimə, başıma niyə 

baxırsınız?! Pir təpəsinin başına baxın. 
 Pir təpəsinin başındakı ilxı-ilxı atını, naxır-naxır mallarını, 

sürü-sürü qoyununu görən ana məsələni başa düşür. Elçilər gedir, 
xoş xəbərlə qayıdırlar. 

 Var-dövlətli olub sir-sifətdən gözəl olmayanların evlənmək 
vaxtı ,,Pir təpəsinin başına baxın” sözü işlədilir. 

 
NƏ TÖKƏRSƏN AŞINA 

 
 Bir qoca qarı varmış. Onun aman-zaman bir oğlu varmış. 

Gəlini əzazil imiş. Hər gün özlərinə yaxşı yemək hazırlayırmış. 
Amma qayınanasına verməzmiş. Gedib gölməçədən qurbağa 
tutub bişirər, qayınanasına verərmiş. Qarı da gözləri görmədiyin-
dən qabağına qoyulanı yeyərmiş. 

 Belə-belə günlər keçir. Qarı ölür. Gəlin də yaşa dolur. Oğul-
larını evləndirir. Gəlini qanacaqlı gəlin imiş. Hər dəfə xörək bişi-
rəndə xörəyin yaxşısını qayınanasına aparırmış. Amma qoyduğu 
xörək qaynanasının qabağına gələndə qurbağa olurmuş. Bir gün 
belə, beş gün belə, bir gün gəlin açıb məsələni qaynanasına 
danışır. Arvad deyir: 

− A bala, o xörəyi tökmə, ver yeyəcəm. Bu mənim öz əməlim-
dir. Atalar yaxşı deyib ki, ,,Nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşı-
ğına”. 

 
MURAD KİŞİNİN XİYAR SÖVDASI 

 
Bir gün Murad kişi arandan gəlirmiş. Bir bostanın yanından 

keçəndə ayaq saxlayır. Bostana girir. Bostançıynan hal-əhval tutur. 
Xiyar almaq istədiyini bildirir. Bostançı deyir ki, qardaş, tərəzim 
yoxdur, mən xiyarı saynan satıram. Razılaşırlar. İkisi köməkli 50 
xiyar dərir. Murad kişi xiyarı xurcununa doldurur, birdən təəssüflə 
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bildirir ki, üstündə pulu yoxdu. Nə edəcəklərini bilmirlər. Hər ikisi 
karıxıb qalır. Birdən Murad kişi əlini əlinə vurub gülür: 

− Pah, rəhmətliyin oğlu, iki dünyagörmüş kişi bir balaca işin 
üstündə başımızı itirmişik. Buna nə var ki, mən xiyarın 20-sini girov 
qoyaram, qalar səndə. Pulu gətirəndən sonra onu da aparıb gedərəm. 

 Hər ikisi bu çıxış yolndan razı qalır. Murad kişi xiyarı gətirib 
oğul uşağa yedizdirir. Bağban da bu günə kimi onun yolunu 
gözləyir. 

 
MƏNİM ŞƏKLİMİ DƏ ŞƏKDİR 

 
 Başkeçidin bir kəndindən bir oğlan rayona gedirmiş. Qonşusu 

onu görüb haraya getdiyini soruşur. Oğlan bildirir ki, rayona şəkil 
çəkdirməyə gedir. Qonşusu sevinir. Əlini cibinə salıb bir manat 
çıxarıb oğlana verir, deyir: 

− Bıy, sənin başına dönüm. Mənə də şəkil lazımdı.Vaxtım 
yoxdu çəkdirməyə, onsuz da sən gedirsən, mənim şəklimi də 
çəkdir gəti. 

 
BİRDƏN BAŞIMA TÖKƏRSƏN 

 
 Hürnisə nənə ləzətli xəngəl bişiribmiş, yeznəsi də elə o vaxt 

qonaq gəlir. O, bir sini xəngəl çəkib qoyur yeznəsinin qarşısına. 
− Təmiz ye haa, sinisi təmiz olanın nişanlısı da göyçək olar, − 

deyir. 
 Oğlanın iştahası yoxmuş, bir az yeyib, süfrədən çəkilir.Bu 

Hürnisə nənəyə yer eləyir. Ürəyində deyir: ,,Necə olan işdi, 
mənim xəngəlimi bəh-bəhnən yeyirlər, sinini barmaqları ilə 
yalayırlar. Bu heç yarılamadı da”. Qarı yeznəsi ilə incişir. 

 Gün keçir, həftə dolanır, yeznəsi bir də gəlir. Özü də toxmuş, 
Hürnisə nənənin isə heç nədən xəbəri yoxmuş. Bir sini xəngəl 
çəkib yeznəsinə deyir: 

− Təmiz yeməsən başına tökəcəyəm. 
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Oğlan elə bilir ki, zarafat eləyir, bir-iki yarpaq alıb, ağzını 
silir. Cin vurur Hürnisə nənənin beyninə. Sinini qeyzlə götürüb 
yeznəsinin başınadan aşağı endirir. Oğlan abırdan çıxır. 

 İndi hər dəfə xəngəl bişiriləndə Hürnisə nənəni xatırlayırlar. 
Sinisini boşaldan gülə-gülə deyir: ,,Sinisi təmiz olanın nişanlısı 
da göyçək olar”. Yeyə bilməyən isə dörd yanına boylanıb deyir: 

− Birdən başıma tökərsən haa! 
 

SƏNİ GƏTİRƏN ÖLSÜN 
 

Kənd-kənd dolaşan səyyar aşıqlardan biri Darvazlı Aşıq Yu-
nusun evində gecələyir. Aşıq deyəndə saz götürüb başına fırla-
danlardan imiş. Məclis düzənlənir. Bu aşıq başlayır çalıb-oxu-
mağa. Ancaq ifası məclis əhlinin xoşuna gəlmir. Elə hey səsini 
zilə qaldırıb “ölürəm, ölürəm” deyirmiş. Artıq bundan cana doyan 
ev yiyəsi dözə bilməyib deyir:  

− A bala sən niyə ölürsən, səni bura gətirən ölsün. 
 

DAVAY BİYAR 
 
 Ayorta kəndində bir qlava Qara var idi. Bir gün qlava Qara 

bir neçə adamla kəndin içində söhbət edirmiş. Bu vaxt hökumət 
məmurları kəndə biyar yığmağa gəlir. Onlar rusca soruşurlar: 

− Kto qlava? 
 Ancaq yerli əhali rusca bilmədiyinə görə cavab verə bilmir. 

Bu vaxt birisi zarafatyana başqasını göstərib deyir ki, ,,vot 
qlava”. O adam isə deyir: ,, net, net, ya qlava”. Məmurlar isə ,, 
davay biyar” – deyərək, onu qamçı ilə döyməyə başlayırlar. Onda 
döyülən şəxs qalxıb onu göstərənin boğazından tutur ki, əgər mən 
qlavayamsa, onda davay biyar. 

 
BİLSƏYDİM ZƏRDƏ SƏPƏRDİM 

 
 Hamamlı kəndində bir gəlmə tat olurmuş. Adına Xalaoğlu 

deyirlərmiş. Onun yaxşı xiyar bostanı varmış. Birinci ili o bostan-
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dan yaxşı xiyar götürür. Onun qonşuluğunda Süleyman adlı bir 
kişi yaşayırmış. Süleymanın Alı adlı on-on iki yaşlı bir oğlu 
varmış. Xiyar vaxtı Alı bostançıdan xiyar istəyir. Bostançı ona 
xiyar vermir. Sonrakı ili tat yenə bostan əkir. Çiçək vaxtı Alı 
gəlib ona deyir ki, Xalaoğlu, keçən il də mənə xiyar vermədin, 
vallah, bu çiçəklərin hamısını yolacam. 

 Elə də edir. Xalaoğlu olmayanda fürsətdən istifadə edib 
başlayır çiçəkləri yolmağa. Xalaoğlu işi biləndə Süleymana 
şikayət edir ki, sənin oğlun mənim bostanımın çiçəyini yolur. 

 Süleyman deyir: 
− Ə, zalım oğlu, tut öldür onu. 
 Xalaoğlu başlayır uşağı pusmağa. Görür ki, uşaq yavaş-yavaş 

bostana yaxınlaşır. Uşağın üstünə hücuma keçir. Bunu oğlanın 
atası Süleyman da görürmüş. Uşaq cavan, Xalaoğlu qoca. Atası 
görür ki, Xalaoğlu uşağa yetirir. Onda bağırır ki, Alı, qaç. 

 Görür ki, uşaq aralaşdı, tata deyir ki, əyə öldürsənə. 
 Nəhayət, bunlar aralanırlar. Uşaq gəlib bostanın qırağında 

durub deyir ki, Allah, ziyarətə nəzir verəcəm, tatın bağını dolu 
vursun. Aradan bir az keçir. Göy üzünü qara bulud alır. Tatın 
bostanını dolu elə vurur ki, heç bir əsər-əlamət qalmır. Tat xeyli 
ağladıqdan sonra tutur ağzını Allaha: 

− Ey müxənnət fələk, bir uşağın sözü ilə məni vardan-yoxdan 
çıxartdın. Bilsəydim belə 

eyləyəcəksən, zərdə səpərdim, dişinlə də çəksən, çıxara 
bilməzdin.  

 
ÖZÜNÜZ NƏ QƏDƏR YEMİSİNİZ? 

 
Bir neçə yoldaş çobanlıq eliyirlərmiş. Xörək bişirəndə yoldaş-

larından birinə bir qab qoyarlarmış. O da gəlib gileylənirmiş ki, 
özünüz şox yeyibsiniz, mənə az qoyubsunuz.  

Bir gün yoldaşları götürüb ona bir badya xörək saxlayırlar. 
Gəlib bunu görəndə o nə desə yaxşıdır: 

− Aya, mənə bu boyda qoyanda, gör özünüz nə qədər yemisiniz?!  
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BƏY ATININ OĞURLANMASI 
 
Hamı ona Gecədələn Məhəmməd deyərdi. Çox hazırcavab 

olubmuş. Qoçaqlıqda ona tay 
adam yox imiş. Onun bir ayağı Qarabağda, bir ayağı Qazaxda 

imiş. Varlılara qənim kəsilərmiş. O, bir gün gəlir görür ki, bir bəy 
oturubdu meşənin qırağında, yanında da gümüş yüyənni-yəhərri 
bir at var. Gecədələn Məhəmmədin ata gözü düşür. Bir az 
fikrində götür-qoy edir, bəyə yaxınlaşır. Deyir, a bəy, bu atı 
oğurlamazlarmı? 

 Bəy cavab verir ki, ə, nə təhər oğurlayarlar, kəndir əlimdə, 
özüm də oturmuşam yanında. 

 Gecədələn Məhəmməd deyir indi gör necə oğurlayırlar bu atı. 
“Bax − deyir − kəndiri alarlar (özü də kəndiri əlinə alır).  

− Düzdümü, a bəy 
Bəy deyir “düzdü”. 
− Sonra bəy, kəndiri yığışdırıb yəhərin qaşına bağlayarlar. 

Olarmı, ay bəy? 
Deyir: nə olsun ki. 
− Hə, hələ sonrasına bax. Sonra bax, beləcə ayağını üzəngiyə 

qoyub minərlər ata (Özü də minir ata). Bir daha soruşur: 
“düzdümü, a bəy?”. Bəy deyir: “düzdü”. Sonra deyir: “O qamçını 
mənə ver”. Qamçını bəyin əlindən alır. Ata bir qamçı çəkir ki, 
atın sağrısında iz qalır. At götürülür. Sahibinə acığı tutubmuş 
kimi sürətlə aradan uzaqlaşır. Bir az getmiş Gücədələn Məhəm-
məd papağını çıxarıb havada yellədərək “salamat qal, a bəy”, 
deyir. Bəy görür ki, at getdi. Peşiman-peşiman atın arxasınca 
baxıb köksünü ötürür.  

 
FAYTONÇU 

 
 Bir gün Gecədələn Məhəmməd dağları gəzməyə gedir. Yolda 

ona bir fayton rast gəlir. Fikirləşir ki, faytonla tez gedər. O, nə 
qədər əl eləyir amma fayton saxlamır. Öz-özünə deyir ki, bu 
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faytonun atını oğurlamaq mənə borc olsun. Faytonun izi ilə gedib 
çıxır həmin kəndə. Yolda libasını dəyişir ki, faytonçu onu 
tanımasın. Həmin kişinin qapısını döyərək səslənir: 

− Ay ev yiyəsi, qonaq istəmirsinizmi? 
 Kişi əvvəl razılıq vermir. Ancaq arvadı deyir ki, qoy gəlsin, 

atların tövləsində-zadda yer verərik, yatar. O zamankı qara 
damlar da iç-içə açılırdı. 

 Atlar bağlanan dam da axırıncı imiş. Axşam olur. Ev sahibi 
ona atların damında yer verir, özləri də damın girəcəyində yerlə-
şən birinci damda yatırlar. Hamı yatsa da Gecədələn Məhəmməd 
yata bilmir. Fikirləşir ki, nə təhər eləsin atları oğurlasın. Atları 
açıb aparacaq, ev sahibi ayılacaq. Bəs nə etsin? Elə bu fikirdə 
ikən bürünüb yatdığı yapıncı yadına düşür. Tez durub yapıncını 
doğrayır. Doğranmış yapıncıların bir hissəsini atların ayaqlarına, 
qalanını da faytonun təkərlərinə sarıyır. O tərəfə, bu tərəfə baxır. 
Bir qədər ip tapır. Cəld hərəkətlə atların quyruğunu bir-birinə 
bağlayıb eşiyə çıxarır. Təkərləri bağlanmış faytondan heç səs 
gəlmir. Qoşulmuş faytonda rahatlıqla oturub kəndlərinə qayıdır. 
Yol gedərkən fikirləşir: ,,Gəlsin, görüm necə tapacaq”. 

 
XEYİRXAHLIQ 

 
 Kəndlilərə kömək etmək məqsədi ilə Gecədələn Məmməd 

gedir bir bəyin malından bölüb gətirir. Mal sahibi bu işdən xəbər 
tutan kimi atını minib Məmmədin dalınca düşür. Təqib olunan 
Məmməd çıxış yolu tapır. Elə ki görür atlılar ona çathaçatdı, tez 
çuxasını sərib namaz qılmağa başlayır. Bəyin adamları özlərini 
yetirənə kimi Məmməd malları dərəyə ötürmüşdü. O, əzbərdən 
bildiyi Quranın ayələrini tez-tez söyləyərək əyilib qalxır. Guya 
onun heç nədən xəbəri yoxdu. 

 Bəy atlıları ona yaxınlaşıb soruşur ki, burdan mal keçdimi. 
Onları azdırmaq üçün Məmməd başqa səmti göstərir. Atlılar bu 
tərəfdə axtarmaqda olsunlar. Məmməd tez malları yığşırıb yoluna 
davam edir. 
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 Yolu elə bir kəndə düşür ki, buranın camaatı çox pis yaşa-
yırmış. Məmməd kəndin qırağında dayanır, bərkdən kəndliləri 
səsləyir. Hamı tökülüb gəlir. Məmməd bütün malların hamısını 
kəndlilər arasında bölüb kəndlərinə qayıdır. 

 
CEHİZSİZ TOY 

 
 Günlərin birində Gecədələn Məmməd Qazağa getməyə hazır-

laşır. Ora getməkdə onun məqsədi var idi. Oğlu Həsən Qazax 
bəylərindən birinin qızını istəyirdi. Həsən seminariyanı təzəcə 
qurtarıb kəndlərinə qayıtmışdı. Onu evləndirmək fikirinə düşən 
atası Qazağa elçi gedir. Bəy qızı hara, Gecədələn Məmmədin 
oğlu hara?!. Heç ağıla batası iş deyildi. Amma Məmməd bu işdən 
əl çəkmir. Hər necə olsa da bəy qızını oğluna almaq istəyir. 

 Elçi yolu ilə qızı ala bilməyəndə Məmməd başqa çarəyə əl 
atır. Bir böyük ağacın ucuna parçanı bağlayıb üstünə neft tökür. 
Onu əlinə götürüb bəyin damlarının qıraqlarında gəzdirir. Bunu 
görən bəy arvadı ərindən sotuşur ki, a kişi, o nə edir? Heç nə başa 
düşə bilməyən bəy arvadına cavab verə bilmir. Arvad əl çəkmir 
ki, evin yıxılsın, onun fikri evimizi yandırmaqdı. Get dilə tut, 
bəlkə bir təhər yola gətirdin. Bəy yaxınlaşıb soruşur ki, a kişi, sən 
nə edirsən? 

 Məmməd cavabında deyir ki, bəs bilmirsən sabah sənin 
qızının toyudu. Buraların tozunu almaq istəyirəm. Bəy arif adam 
imiş. İşin nə yerdə olduğunu başa düşür. Deyir, nə istəyirsən 
verim, əl çək mənim həyətimdən. Məmməd bildirir ki, mən heç 
nə istəmirəm. Mənim məqsədim sənin qızını oğluma almaqdı. 

 Bəy arvadının üzünə baxır. Qorxudan sapsarı saralan arvadın 
dillənməyə halı qalmamışdı. Ayalına çiyinlərini çəkməklə cavab 
verir. Naəlac qalan bəy evdən nökərləri çağırır ki, qızın əynini 
geyindirib eşiyə çıxardın. Gecədələn Məmməd qızı ata mindirib 
nağarasız, zurnasız evinə gəlin aparır. 

 Kənddə sayılan kişilərdən biri də Gecədələn Məmməd idi. O, 
gəlinini toysuz gətirsə də, özünə sığışdıra bilmirdi. Əvvəlcədən 
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hazırlıq gördüyünə görə üç gün, üç gecə toy edib, kəndin bütün 
kasıbları başda olmaqla, hamını yedizdirib-içirdir. 

 Bəy ailəsində böyüyən qız ev işlərindən heç nə bilmirdi. Ona 
yavaş-yavaş ev işləri öyrətməyə başlayırlar. Bir gün bəy qızı hana 
toxumağa başlayan zaman hananın yanına saldığı kilimi tərsinə 
salır. Evin yuxarı tərəfinə kilimin aşağı hissəsi düşür. Gəlin bu 
işdən xəbərsiz halda öz işində ikən Gecədələn Məmməd keçib 
hananın o biri tərəfində oturub başlayır tərsinə toxumağa. Gəlin 
bunu görən kimi deyir ki, ay qayınata, düz oturmamısan. Məm-
məd cavab verir ki, yox sən tərsinə oturmusan. Mübahisə düşür, 
nəhayət kişi gəlini başa salır ki, kilimi sən tərsinə salmısan. Gəlin 
səhvini başa düşür. 

 
VƏLİ QARA 

 
 Bir gün Vəli Qaraoğlunun dişi də, saçı da tökülür. Gedir hə-

kimə. Həkim deyir ki, sənə zərdə yemək lazımdı. Vəli gəlib 
bazardan bir maşın zərdə alır, xarab olmasın deyə yerə basdırır. 
Ancaq onun dişləri yox idi, zərdəni necə yeyə bilərdi. Ona görə 
də arvadı zərdəni çeynəyir, həll olanda Vəlinin ağzına tökür. Bu 
minvalla altı ay keçir. Ancaq Vəlinin nə saçı yerinə gəlir, nə dişi. 
Bu vaxt o yenə həkimə gedir. Deyir ki, mən altı aydı zərdə 
yeyirəm, nə dişim yerinə gəlib, nə saçım. Həkim ondan soruşur 
ki, bəs sənin dişin yoxdu, zərdəni necə yeyirsən. Vəli hamısını 
söyləyir. Həkim işi başa düşdükdən sonra deyir ki, arvad şirəni 
özü içib, kötükləri isə sənə yedirib. Ona görə də heç vaxt sənin 
başına tük, ağzına diş gəlməyəcək. 

 
MƏN DƏ SƏNİ YOXLAYIRDIM 

 
 Bir gün Vəli Qaraoğlunun arvadı qonşu arvadla söhbət eləyir. 

Onlar Vəlini sınamaq istəyirlər ki, görək Vəli arvadını çox 
istəyirmi. Arvadı baxır ki, Vəli gəlir, o saat yorğan-döşəyin içinə 
girib, özünü xəstəliyə vurur. Vəli evə gəlib xəstələnmiş arvadını 
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gördükdə tez kəndir tapır, özünü göydən asmaq istəyir. Bu vaxt 
arvad yerindən tullanır ki: ,,A kişi, nə edirsən, mən səni 
sınayırdım”. Vəli Qara da deyir ki, ,,elə mən də səni sınayırdım”. 

 
SEVİNDİYİMDƏN ÖLƏRƏM 

 
 Vəli Qaranın bədəsil bir arvadı varmış. Vəli dostunnan 

söhbət edəndə dostu arzulayır ki, Vəlinin arvadı tez ölsün. 
 Vəli Qara deyir: 
− Yox! O ölməsin. Əgər o ölsə mən də sevindiyimdən ölərəm. 
 

AY SƏNİN DƏRDİN, AY MƏNİM DƏRDİM 
 
 Bir kənddə ər-arvad yaşayırdı. Bir gün arvad ərinə deyir: 
− Ay kişi, bizim vəziyyətimiz çox ağır keçir. Get pul qazan. 

Bəlkə güzəranımız düzələ. 
 Demə arvadın fikri başqaymış. 
 Kişi çıxıb dostunun yanına gedir. Ona deyir: 
− Ay dostum, mən bir kələyə düşmüşəm. 
 Dostu soruşur: 
− Ayə, nə kələkdi? Bir dərdini danış, görüm. 
 Kişi dərdini dostuna danışır. Dostu belə cavab verir: 
 − Sən qayıt geri. Get dağarcığına bir neçə çörək qoy. Çıx 

evdən. Mən yaxşı bilirəm ki, arvadının fikri başqadı. Mənim 
dediyimə fikir ver. Gözünlə görərsən. 

 Kişi evinə qayıdır. Qapıya çatan kimi, pəncərədən görür ki, 
bir boz papaq evdə əyləşib. Kişi qapını döyür. Kişi qapını 
döyəndə bozpapaq arvada deyir: 

− Bəs indi mən neyləyim? 
Arvad cavab verir: 
 − Gəl bu küpə gir. 
 Evdə altı küp var idi. Arvad bozpapağı küpə salır. Küpün 

ağzını bağlayır. Qapını açır. Kişi girir içəri. Arvad soruşur: 
− Ay kişi, niyə yolun yaxından düşdü? Sən ki, uzağa gedirdin. 
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Kişi cavab verir:  
−Ay arvad, xərcliyim azdı. Uzaq səfərə gedəcəyəm. İstəyirəm 

ki, bu küplərin birini aparıb satam. 
 Arvad soruşur: 
− Hansı küpü aparacaqsan? 
 Kişi bozpapağın gizləndiyi ortadakı küpü göstətib deyir: 
− Ortadakını. 
 Arvad deyir: 
− Ay kişi, o küp bizim evimizin yaraşığıdı. O biri küplərdən 

hansını istəyirsən apar. 
 Kişi deyir: 
− Yox, mən elə o küpü aparacağam. 
 Kişi həmin küpü arxasına alıb, əlində bir saz Xramın qaşı ilə 

getməyə başlayır. Fikirləşir ki, küpü harda dığırlasın. Bir də görür 
ki, aşağıda, çayın qırağında bir gəlin yun yuyur. Elə bu vaxt 
yunun altından bir oğlan çıxır, gəlinlə öpüşür, yenə yunun altına 
girir. Küp sahibi bir qədər onlara tamaşa eləyir. Bu vaxt görür ki, 
bir atlı gəlib gəlinin yanında dayanır. Bu, gəlinin əri imiş. Küp 
sahibi işi başa düşür. Görür ki, ikisinin də dərdi birdi. Küp 
dalında enib aşağı gəlir, atlının yanına. Ədəb-ərkanla atlıya salam 
verir. Salamına əleyk alır. Atlı ondan soruşur: 

− Qardaş, belindəki nədi, əlindəki nədi? 
 Küp sahibi cavab verir: 
− Belimdəki küpdü, əlimdəki dərd dağıdan. 
 Atlı deyir: 
− Bir çal, oxu. Dərdimizi dağıt. 
 Kişi küpü yerə qoyub başlayır çalmağa: 

Ay sənin dərdin, 
      Ay mənim dərdim. 

 Atlı deyir: 
− Yenə oxu. 
 Kişi yenə də həmin sözləri oxuyur. Bundan sonra atlı deyir: 
− Ayə, mağıl söz oxu. Dərdim dağılsın. Sən öl, küpü qıracağam. 
 Kişi deyir: 
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− Mənim bacardığım budu. Sən küpü qırarsan, mən də yunu 
dağıdaram. 

 Bu savaşda söz atlının xoşuna gəlmir. Qılıncıynan küpü qırır. 
Qıran kimi bozpapaq çıxıb qaçır çölə. Küp sahibi də hirislənib 
yunu dağıdır. Yunun altından da həmin oğlan çıxıb qaçır. Atlı bu 
işə mat-məəttəl qalıb deyir: 

− Ayə, bu nə işdi? 
 Kişi deyir: 
− Mən ki, oxuyuram: ,,Ay sənin dərdin, ay mənim dərdim”. 

Bəs sən başa düşmürsən? İndi get onları tut görüm necə tutursan. 
Sən küpü qırmasaydın, mən də yunu dağıtmazdım. 

 
ASAN SÜRÜLƏN MAŞIN 

 
Axşam çağı əkindən evə qayıdan Kərim əmi bir neçə nəfərin 

nə barədəsə bərk mübahisə etdiklərini görür. Yaxınlaşıb öyrənir 
ki, mübahisə hansı maşının daha asan sürülməsi üstündədi. Onları 
bir qədər dinləyən Kərim əminin səbri tükənir, hamının sözünü 
kəsərək ciddi halda: 

− Heç biriniz doğru deyilsiniz, ən asan sürülən maşın traktordu, 
− deyərək, əlindəki boyunduruq samılarını göstərir, − iki samıdı, 
sağa getmək istəsən sağdakını çək, sola getmək istəsən, soldakını. 

 Bununla da mübahisə bitir. 
 

QAMÇI 
 
Hər gün gecənin bir vədəsində Darvazın yuxarı məhəlləsinin 

sakinləri qamçı şaqqıltısına gözlərini açmalı, dəng halda deyin-
məli idilər: ,, Kərim əminin qamçısıdı, mal fermasından evə qa-
yıdır. Evi tikilmiş qoymaz ki, bir gecə rahat yuxumuzu alaq...”. 

Nəhayət bir gün Kərim əminin qarşısını kəsib xahiş edirlər ki, 
gecələr qamçını şaqqıldatmasın. Kərim əmi də gülərək: 

− Mən qamçımla itləri qorxuduram ki, mənə yaxın gəlməsinlər. 
Adam da qamçıdan qorxar? Siz rahatca yatın, qorxub eləməyin, 
siznən işim yoxdu, bala, − deyib qamçısını oynadaraq aralanır. 
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KƏNDİ MƏNDƏN SORUŞMAYANIN DƏDƏSİNƏ LƏNƏT 
 

 Binələrə hay düşür ki, Musa kişi arandan gəlib. Bunu eşidən 
yaxın dostlarından bir neçəsi yığılıb Musa kişini axşamın 
soyuğunda üşütmək qərarına gəlirlər. Qaranlıq düşür. Musa kişi 
soyunub yenicə taxta uzanan kimi, onu bayıra çağırırlar. Di, bunu 
tutasan sorğu-suala, nə tutasan: ”Ay Musa, Kəpənəkçidə nə var, 
nə yox, filankəs gəldimi? Filan elə, filan belə”. Musa kişi də bir 
xeyli suallara cavab verir, üşütmə tutur, suallar da ki, ara vermir, 
hiyləni duyur. “Məni bircə dəqiqə gözləyin” – deyərək tez dəyəyə 
girir, yorğana bürünmüş halda qayıdır ki: 

− İndi bütün kəndi məndən soruşmayanın dədəsinə lənət. 
 

MƏNİ YASDAN ÇIXARDIN 
 

 Borçalıda şan-şöhrət sahibi olan Kəpənəkçi Emin ağanı Sar-
vana şərəfli bir ziyafətə çağırırlar. Bu, Emin ağanın anasına yas 
tutduğu bir vaxta düşür. Odu ki, o, şən, zarafatcıl Dəli Nəbini 
çağıraraq deyir: 

− Mən belə qəmli halda elə böyük məclisə gedə bilmərəm. 
Ora çatana kimi məni güldürməsən, özünü ölmüş bil. Gərək məni 
yasdan çıxarasan. 

 Yazıq Dəli Nəbi yol uzunu min hoqqa çıxarır, nə illah edirsə, 
ağasını güldürə bilmir. Qonaq evinə çatanda Dəli Nəbinin canına 
vəlvələ düşür. Fikirləşir ki, “ölmək ölməkdi, xırıldamaq nəyə 
gərək, onsuz da mənimki keçib”. 

 Birdən pilləkanla ikinci mərtəbəyə qalxan sərt, qaraqabaq 
ağasının qarşısını kəsərək bağırır: 

− Ay anası gorbagor olmuş, niyə gülmürsən? 
 Bunu Dəli Nəbidən gözləməyən Emin ağa dayanır, əyyara 

baxır, birdən əlini-əlinə vuraraq gülməkdən uğunur: 
− Halal olsun sənə verdiyim çörək, Dəli Nəbi! – deyir, − axır 

ki, məni yasdan çıxardın. 
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HÖRMƏT OLAN YERDƏ 
 

 Bir qoca kişi öz kasıb komasında gözəl, ağıllı qızıyla yaşa-
yırmış. 

 Günlərin birində, Novruz bayramı qabağı qapı döyülür. Kişi 
qapını açıb görür ki, eşikdə üç nəfər dayanıb. Qonaqlardan biri 
qayıdır ki: 

− Biz üç qardaşıq, özü də ayrı məmləkətdən gəlmişik. Biri-
mizin adı Hörmət, o birininki Dövlət, üçüncününkü də Şöhrətdi. 
Vaxtsız olduğuna görə bizi bağışla, gərək birimizi bu gecə qonaq 
saxlayasan. 

 Kişi qalır məəttəl, bilmir neyləsin. Nə Şöhrətdən keçə bilir, 
nə Dövlətdən, nə də Hörmətdən. Xeyli fikir-xəyaldan sonra cavab 
verir ki: 

− Bir hovurluğa gözlüyün, ev adamlarıynan məsləhətləşim. 
 İçəri girib əhvalatı qızına danışır. Qızı o saat məsələnin nə 

yerdə olduğunu anlayır. Qayıdır ki: 
− Ata, sən Hörməti qonaq elə, dalısıynan işin yoxdu. Kişi 

dinməzcə eşiyə çıxır, üzünü qonaqlara tutur: 
− Mən bu gecə Hörməti qonaq saxlayacam. Hörmət 

hansınızdısa, buyurun! 
 Qonaqlardan biri irəli yeriyir, qapıdan içəri girəndə o birilər 

də onun dalınca evə daxil olurlar. Kişini təəccüb bürüyür. 
Onlardan biri: 

 − Sağ ol qardaş, − deyir, − ağıllı adamsanmış, səni sınağa 
çəkirdik. Hörmət olan yerdə şöhrət də, olmalıdı, dövlət də. 

 
İT ÖYÜN QULAĞIDI 

 
Günlərin bir günü bir aşıq çiynində saz Kürdən keçib Qaraya-

zıya gedirmiş. Şər qarışanda Dəmirçihasannıya çatır. Baxır görür 
günə ki, indi gecdi. Deyir bu gecə burda qalım, sabah tezdən (üs-
tümüzə xeyirli sabahlar açılsın) yola düşərəm. Elə də eləyir. Bir 
evə səmitdəşib ev sahibini çağırır. Görür eşiyə çıxan yoxdu. Səm-
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tini dəyişib ayrı qonşuyu çağırmar istəyir. Bir balaca qız uşağı 
görür. 

 Xəbər alır: − A bala, bəyaxdan sizi çağırıram, niyə eşiyə 
çıxmırsınız? 

 Qız deyir: − Ay baba, evimizin qulağı yoxdu. Kişi heç nə 
başa düşmür, amma arif adammış, üstünü vurmur. 

 Deyir: − Bə, dədən hara gedib? 
 Deyir: − Meşədən odun gətirməyə gedib. 
 Deyir: − Tezmi gələr, gecmi gələr? 
 Deyir: − Yaxına gedibsə gec gələr, uzağa gedibsə tez gələr. 
 Kişi yenə üstünü vurmur. 
 Deyir: − A bala, bə cijin hara gedib? 
 Qız deyir: − O da tükənməzdədi. 
 Aşıq fikirləşir ki, gərək mən bunları öyrənəm. Axşam düşür. 

Kişi gəlir, arvad gəlir, qonağa “xoş gəldin” eləyirlər. Sonra Allah 
verənnən süfrəyə düzürlər. 

 Aşıq deyir: 
− Bu qız məni bağladı. 
 Deyirlər: − Niyə? 
 Deyir: 
− O sözlərin mənasını mənə deyin, öymüzün qulağı yoxdu nə 

deməkdi? 
 Deyirlər: 
− İt öyün qulağıdı. Çağıranda qabaqcana o eşidir. Bizim də 

itimiz yoxdu. Onun üçün də çağıranın səsini eşitmirik. 
 Qonaq deyir: 
− Bə meşəyə niyə yaxına getsə gec gələr, uzağa getsə tez? 
 Deyirlər: 
− Yaxında odun az olur, uzaqda çox. Onun üçün deyib 

uzaqdan haravasını tez doldurub gələr. 
 Aşıq deyir: 
− Bə tükənməz nədi? 
 Deyirlər: 
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− Bizim arvadlardı. Kürdən su gətirməyə gedəndə bir yerə 
yığılırlar. Onların gapı tükənmir. Həmişə evə gec gəlirlər. Su 
yoluna tükənməz deyirlər. 

 Aşıq bu işə mat qalır. Sonra çörəyini yeyib sazı köynəkdən 
çıxardır. Çalıb oxuyur. 

 
BELƏ AŞIQ OLMAQDANSA... 

 
İki aşıq dost olur. Bir gün bu aşıqlardan biri o birinin evinə 

gedir. Aşığı çağırır-çağırır, aşığın əvəzinə evdən cavan oğlu çıxır. 
Salam-kəlamdan sonra aşıq dostunun oğlundan soruşur ki, a bala, 
dədən hanı? Uşaq aşığa deyir ki, atam minib doğmaz gedib 
bərəkətsiz gətirməyə, yaxına gedibsə gec gələcək, uzağa gedibsə 
tez gələcək. Aşıq uşağın üzünə baxa-baxa qalır. Uşağın nə dediyini 
başa düşmür. Fikirləşə-fikirləşə evə gəlir. Arvad soruşur ki, a kişi, 
nə olub yenə fikirləşirsən, gəmin dəryada batıb-etməyib ki? Kişi 
deyir ki, ay arvad, aşıq dostumun evinə getmişdim, dostumun oğlu 
mənə belə dedi, cavabını tapa bilmirəm. Arvad kişiyə deyir: 

– A kişi, mən sənə deyəcəm, qulaq as. O uşaq ki, doğmaz 
deyir, bu çatırdır. Bərəkətsiz – odundur, yanır, bir az istisi var, heç 
bir bərəkəti yoxdur. Yaxına gedib gec gələcək – yəni yaxında odun 
azdır, çünki hər gedən kəsib gətirib. O, arabanı doldurub gətirənə 
kimi gec olacaq. Uzağa gedibsə gec gələcək – yəni uzaqda odun 
çoxdur, arabanı tez doldurub tez də gələcək. Və arvad ərinə deyir 
ki, əgər bir də belə etsən əlindən sazını alıb qıracam.  

Aradan bir müddət keçir. Həmin aşıq yenə dostunun evinə 
gedir və dostunu çağırır. Yenə oğlu çıxır. Kişi yenə soruşur ki, a 
bala, dədən hanı? Oğlan cavab verir ki, dünya oxundan çıxıb, 
ordu dombalıb, atam gedib ordunu boşaldıb gətirməyə. Kişi yenə 
qalır məəttəl. Bilmir neynəsin. Suyu süzülə-süzülə evə gəlir. 
Arvad baxır ki, kişi yenə nə isə fikirləşir. Soruşur ki, a kişi, nə 
olub, niyə elə durursan? Kişi deyir: 

– Arvad, yenə dostumun evinə getmişdim, oğlu mənə belə dedi.  
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Arvad kişiyə dedi ki, sözümüz sözdür, mən dediyimi edəcəm. 
İndi sən qulaq as. Dünya oxundan çıxıb – yəni dəyirman dayanıb. 
Ordu dombalıb – yəni kisəsi un ilə dolub, kişi də gedib onu 
gətirməyə. Arvad bu tapmacanın cavabını da açıb kişinin sazını 
gözünün qabağında daşa çırpır. Kişi bununla da aşıqlıqdan əl 
çəkir. Çünki onu uşaq qarşılayıb bu cür tapmacalarla bağlamışdı, 
əgər dostu qarşısına çıxsa nə edərdi. Belə bağlanıb qalmaqdansa, 
heç aşıq olmamaq hər şeydən yaxşı idi.  

 
GETDIM, GÖRMƏDIM, DEDIM, GƏLƏCƏK 

 
Bir neçə cavan oğlan bir yerdə oturub söhbət edən zaman biri 

durub bir dostuna deyir ki, get, görmə, de gəlsin. Dostu gedib 
sonra da qayıdır. Göndərən oğlan soruşur ki, nə oldu? Gedən 
deyir: “Getdim, görmədim, dedim, gələcək”.  

Aradan bir müddət keçir. Heç kim görünmür. Göndərən oğlan 
gedən oğlandan soruşur ki, ayə, nə oldu ki, gəlmədi? Gedən oğlan 
cavabında deyir: “Deməli gəldi ki, gəlmədi”. 

Cavabı: Nişanlı oğlan dostuna deyir ki, get, qayınanamı 
görmə, nişanlıma de gəlsin. Dostu gedir, oğlanın qayınanasını 
görmür, qıza deyir, qız gələcəyini bildirir. Bəli, aradan bir 
müddət vaxt keçir, heç kim görünmür. Nişanlı oğlan dostundan 
soruşur ki, ayə, nə oldu ki, gəlmədi? Dostu cavabında deyir ki, 
yəqin qayınanan gəldi ki, qızı gəlməyə qoymadı.  

 
KORADAN ASILI QALIF 

 
 Keşəli Qulu kişi günlərin bir günündə bazara papaq almağa 

gedir. Papaqçı dükanına girəndə soruşurlar: 
− Ay bava, nə buyurorsan? 
− Papax dükəninnən papaq alallar, − deyir, − ay bala. 
 Papaxçı asılı papaxları göstərib deyir ki, buyur hansını 

istəyirsənsə seç. 
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 Qulu bava başdıyır bir-bir papaxların qiymətini xavar 
almağa. Görür ki, hamısını da birə beş baha qiymətə deyir. 
Axırıncı papağın qiymatını da xavar alıf kirmişcə eşiyə çıxmaq 
istəyəndə papaqçı deyir: 

− Olmuya papaxları bəyəmmədin? 
 Qulu bava deer: 
− Bəyəndim. 
 Deyir: 
− Bə niyə almadın? 
 Deyir: 
− Qiymətini bəyəmmədim. 
 Deyir: 
− Niyə? 
 Deyir: 
− Baha dediyin üçündükü elə papaxlarıyın hamısı koradan 

asılı qalıf. 
 

ENNƏMƏSİNƏ GƏLSEYDİ... 
 

 İki çoban bir sürü qoyun otarırdı. Dəmir yolunun təzə çəkilən 
vaxtıydı. Bu çovannar nəvələtiydi, dəmiryolunun, qatarın nə oldu-
ğunu bilmerdilər. Sürü yol boyu yayılıf otdamaxdeydı. Çovannarın 
hərəsi yolun bir tərəfindəydi. Bir də görürlər ki, nəysə bir uzun yekə 
qara şey tüstüləyə-tüstüləyə, bağıra-bağıra gəlib lap üstərini aldı. 
Hərəsi yolun bir tərəfinə ağzı üstə uzanıb gözlərini yumor. 

 Qatar keçənnən sonra özlərinə gəlif əəğa durollar. Sürünün 
yarısı xurd-xaşıl olur. Çovanın biri o biri yoldaşını çağırmax 
istəyəndə görör yoldaşı dua oxuyur: “Allah, atam-anam. Allah, 
sana min şükür...”. 

 O biri deer: 
 − Əə, zalım oğlu, zalım, nəyə şükür oxuyursan, sürünün 

yarısı əldən gedif. 
 Şükür oxuyan toxtaxlı adammış. Ona axıra qədər qulaq 

asannan sonra deyir: 
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− Allaha ona görə şükür oxuyuram ki, bu uzunda yekə dəmir 
nə yaxşı ki, uzunnamasına gəldi. Ennəməsinə gəlseydi, nə biz 
salamat qalardıx, nə də bu sürüdən bir heyvan. 

 
MİNƏK DAYLAĞA , GEDƏK YAYLAĞA 

 
 El yaylağa çıxmışdı. Keşəli dəmirçi Musa arançı olmax 

fikrindəydi. Arançı gərək əkinçi də olsun. O da bir xeylax torpax 
götürüf pambıx əkdi. Noolajax, yavaş-yavaş işə girişdi. Əmma 
gördü ki, ay dadı-bidad, iki adam bu işin öytəsinnən gələm-
miyəjək. Ala (alaq) əkini batırer. Büyün-savax da göydən od 
yağajax. Sinəsi qövr elədi, aldı görək nə dedi: 

Aşdım sandığı 
Səpdim pambığı, 
Pitdi biyan, 
Yoxdu ziyan. 
Yanındakı sarmaşıx, 
Oldu ona yaraşıx. 
Pitdi çayır, 
Yüyür hü, yüyür. 
Bitdi kalış, 
Yüz də çalış. 
Çəhmə dad, 
Ay arvad. 
Yır-yığış, 
Günnər hələ 
Qızmamış, 
Minək daylağa, 
Gedək yaylağa. 

 
NƏ DURUBSAN? 

 
Davadan qabaq camaatın Orucoğlu çağırdığı bir şəhərli Qaraçöp 

Sovetliyində vergi yığanmış. Ayaqnan gəzməsin deyə hökumət ona 
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at veribmiş. Həmişə atı minib kəndə çıxanda Orucoğlu rastlaşdığı 
hər adamın yanında dayanar, ya vergini alar, ya da elə-belə söhbət 
eləyərmiş. At o qədər öyrəşibmiş ki, yolda bir nəfərə rast gələndə 
yiyəsi cilovunu çəkməmiş dayanarmış. Odu ki, indi kənddə bir nəfər 
yeri oldu, olmadı, hər rastlaşdığı adama ilişəndə soruşurlar ki: 

− Nədi ə, Orucoğlunun atı kimi nə durubsan yenə?! 
 

MƏN DƏ SƏDRƏM, AMMA... 
 
 Davadan sonra İbrahim kişi Düzəyrəm kəndində kolxoz 

sədri, Cəfəroğlu isə kənd Sovetinin sədriymiş.Günlərin birində 
kolxozun mal-qarası qonşu kolxozun biçənəyinə düşür, qoruqçu 
onları aparıb dama salır. İbrahim kişiynən Cəfəroğlu məsləhət-
ləşib, atlarını minib gedirlər qonşu kolxozun sədrinin yanına, 
üzrxahlıqdan sonra mal-qaranın buraxılmasını xahiş eləyirlər. 
Kolxoz sədri soruşur ki: 

− Yaxşı, deyin görüm, siz kimsiniz, hansı qulluqdasınız? 
 Birinci Cəfəroğlu dillənir: 
− Mən Düzəyrəm zəhmətkeş deputatları Soveti icraiyyə 

komitəsinin sədriyəm. 
 İbrahim kişinin Cəfəroğlunun özünü belə təqdim eləməsinə 

gülməyi tutur. Gülə-gülə qayıdır ki: 
− Vallah, mən də sədrəm, amma bu qədər uzunundan deyiləm. 
 

ÜZLÜ QONAQLA XƏSİS EV YİYƏSİ 
 
Günlərin birində birinin evinə qonaq gəlir. Ev yiyəsi çox xəsis 

adam olduğuna görə qonağın gəldiyinə bikef olur, qonağı qova 
bilmədiyi üçün ona qandırmaq istəyir ki, tez getsin. Qonağın fikri 
isə gəldiyi evdə çox qalmaq imiş. Ev yiyəsi bunu duyub deyir: 

        Pişiyim, pişiyim evinə, 
        Aş bişirər evinə, 
        Bu gün bizə qonaqdı, 
        Sabah gedər evinə. 
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 Qonaq ev yiyəsinin nə demək istədiyini başa düşüb 
        Pişiyim, pişiyim babəsər, 
        Eşiyə çıxma, yel əsər, 
        Bu il sizə qonağam, 
        Gələn il də sərbəsər. 

 Qonağın bu sözünü eşidən kimi ev yiyəsi pərt olur, daha nə 
deyəcəyini bilməyib susur. 

 
SİZİN ÇUĞUNDURU 

 
 Keçmişdə Bakıya iş axtarmaq üçün gəlmiş bir kişi öz yerlə-

rini tərifləyərək deyir: 
− Bizim yerlərdə meyvə-tərəvəz çox böyük olur. Bir çuğun-

durun kölgəsində yüz sərbaz yata bilər. 
 Bu ağ yalanı eşidib özünü saxlaya bilməyən yerlilərdən biri 

qonağa deyir: 
− Qardaş, sizdə təəccüb ediləsi bir şey yox imiş ki, bizim 

şəhərdə misgər bazarında elə qazanlar qayırırlar ki, gecələr ay 
onun içində yatır. 

 Qonaq gülməkdən özünü güclə saxlayıb soruşur: 
− Görəsən, onun içində nə bişirirlər. 
 Bakılı cavabında deyir: 
− Sizin yerlərdə bitən çuğunduru. Elə çuğundurların da belə 

qazanı olar. 
 

İKİ KAR 
 
 İki kar yolda bir-birinə rast gəlir. Onlardan biri o birindən 

soruşur: 
− Salam a kişi, hara gedirsən? Bazara gedirsən? 
O biri kar yoldaşının nə dediyini başa düşməyərək cavab verir: 
 − Yox, bazara gedirəm. 
 Bu sözü eşitməyən birinci kar deyir: 
− Get, elə bildim bazara gedirsən. 
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YOLU İTİRSİN 
 
 Bakıda bir nəfər pişiyini torbaya salıb azdırmağa apararkən yol-

da yoldaşına rast gəlir. Yoldaşı hara getdiyini soruşduqda o, Qara-
şəhərə getdiyini söyləyir. Yoldaşı bunu eşidib təəccüblə soruşur: 

− A kişi, sən ki, İçərişəhərə gedirsən. Qaraşəhər hara, bura 
hara? 

 Pişikazdıran kişi barmağını ağzına tutaraq dostunun susma-
sını xahış edir, yavaşcadan deyir: 

− Səs salma, mən belə deyirəm ki, pişik Qaraşəhərə getdi-
yimizi bilib, yolu itirsin. 

 
SƏN DEDİN BAX 

 
 Belə deyirlər ki, Qara Qulunun gəlini çənədən boşuymuş, 

ağzı harda ilişsə, orada da qalarmış. 
 Bir kərəm də yağ əridən gəlin taxtın üstündə mütəkkəyə 

dirsəklənmiş qayınatasına: 
− Ay Qulu əmi, bu yağa bax, bu saat gəlirəm, − deyib evdən 

qonşuya gedir. 
 Aradan ara keçir. Yağ daşıb sobanın üstünə tökülür. Otaqda 

göz-gözü seçmir. Qonşuda başı gapa qarışan gəlin hannan-hana 
xatırlayır ki, sobada kərə yağı əritməyə qoyub. Tələsik özünü evə 
salır. Qapını açanda görür ki, qazanda yağ nə gəzir. Üzünü 
qayınatasına tutub gileylənir: 

− A Qulu əmi, bəs bu zəhrimara baxmadınmı? Mən ki, sənə 
tapşırmışdım. 

 Qara Qulu : 
 − A bala, sən dedin bax, mən də sən gedəndən gözümü ondan 

çəkməmişəm, − deyə cavab verir. 
 

DEYƏN OLA Kİ... 
 
Qara Qulunun öz qarısına acığı tutur. Çəliyə tərəf yönəlir ki, 

arvadı bir əl əngəzdəsin. Qulu ağacı götürənədək arvad cıvrax 
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tərpənib qapıdan çıxır. Kişi eşiyə çıxanda görür ki, qarı obanın 
ayağına çatır. Yüyürüb çəliyi atır ki, bəlkə tolamazlıynan bir şey 
eləyə, ürəyi soyuya, o da baş tutmur. Ağac yaxına düşür. Qulu 
gəlib çəliyi götürəndə hiss eləyir ki, yox, daha yüyürməyə halı 
qalmayıb. Yol uzunu başlayır öz-özünə söylənməyə: 

− Mənə deyən ola ki, ayə, a Qulu, belə-filan oğlu, özüyün gö-
züyün qabağında bunu iki sərhəd qarovulçusu Sarıqamışdan belə 
atnan qoyladı tuta bilmədi, sən bunun dalıynan hara yüyürürsən! 

 
İSMARIC 

 
  Keçmişdə Qazax bəylərindən Annax bəy Təhlədə yaşayan 

Məşədi Xanəhməd adlı bir nəfər itiağıllı, hazırcavab şəxsə isma-
rıc göndərir: 

− Əziz qardaşım Məşədi Xanəhməd, mənə bir boyun öküz 
alarsan, nə qırmızı, nə boz, nə ağ, nə qara, nə sarı, nə yaşıl, nə 
göy, ümumiyyətcə, rənglərin birindən olsun. 

 Məşədi Xanəhməd cavab göndərir ki, qardaş, öküzü almışam, 
hazırdı, nə bazar günü, nə şənbə günü , nə xas günü, nə cümə 
günü, nə cümə axşamı, nə də adna günü gəl, nə bazar ertəsi. 
Ümumiyyətcə günlərin birində gələrsən, apararsan. 

 
TÜLKÜNÜNKÜ ALLAHA QALIB 

 
 Kəndin çıxacağında dəmirçi Əlləznən rastlaşan Molla Bay-

ram marağını gizlədə bilmir: 
− Hara belə? 
 Dəmirçi Əlləz soyuqqanlılıxnan dillənir: 
− Köndələnnərdə tülkü görmüşəm. Yuvasını da bələddəmi-

şəm. Onu tutmağa gedirəm. 
− Bə bu nə yarax-yasaxdı? 
 − Bu köşəndi. Qabaxca tülküyə tüstü verəcəm. Çıxdı ki, 

çıxdı. Çıxmasa belnən qazıb torpağı lapatqıynan təmizdəyəcəm. 
Tülkü qaçacax. Tula onu qovanda tülkünün canı bu tüfəngdədi. 
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− Pahoo, daa denən tülkününkü Allaha qalıb, − deyə Molla 
Bayram gülümsünür. 

 
AŞIQ SÖYÜNLƏ NADİR 

 
 Aşıx Söyün arannan qayıdırmış. Onun mindiyi atı qan-tər 

içində görən Nadir (Şair Nəbinin oğlu) özünü saxlaya bilmir: 
       Aə, bu gələn Arıxdımı, 
       Əynindəki çarıxdımı? 
       Altındakı yağır yavı, 
       Böyründəki nöyüt qavı, 
       Nə minifdi çərrəmişi 
       Baldırrarı qırıxdımı? 

 
ƏNGİMNƏNMİ VURAYDIM 

 

 Əhmədin rəngi-ruhu Güləsəri açmır. Maraq üstün gəlir: − Ə 
kişi, nə olub, − deyir. 

− Arvad, çaqqal “haqq” elədi, mənm ürəyim “taqq” elədi. 
Yaman qorxdum. 

− Bə niyə vurmadın? 
 − Ay atası rəhmətlik, belimdə qatar, çiynimdə tüfəng, əlimdə 

qəmə, əngimnənmi vuraydım, − deyə Əhməd acıqlanır. 
 

ŞAİR İLƏ DƏLİ 
 
 Bir gün bir şair çəmənlikdə əyləşib şərab içərək təbiətdən 

ilham alır. Bu vaxt onun yanına bir dəli gəlir. Şair onu kefləndir-
mək fikrinə düşür, dəliyə şərab təklif edir. 

 Dəli təəccüblə şairə baxıb deyir: 
 − Sən şərabı mənə oxşamaq üçün içirsən, bəs mən kimə 

oxşamaq üçün içməliyəm? 
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ELƏ ALDIĞIM QİYMƏTƏ 
 
 Bir kişi oğurladığı paltarı bazara gətirir. Bir müştəri oğrunun 

istədiyi qiymətin yarısını təklif edir. Oğru deyir: 
− Sənin verdiyin qiymət paltarın mayasını da ödəmir. 
 Müştəri aralandıqdan bir qədər sonra iş elə gətirir ki, oğrunun 

satmaq istədiyi paltarı başqası oğurlayır. 
 Müştəri oğru kişinin bazardan əli boş qayıtdığını görüb 

soruşur ki, paltarı neçəyə satdın? 
− Elə aldığım qiymətə, − deyə oğru cavab verir. 
 

KÖKƏNİ KİM YESİN 
 
 Biri varmış, biri yoxmuş, keçmiş zamanlarda bir dəvə, bir 

keçi, bir də tülkü varmış. Bir gün onlar bir kökə tapırlar. Kökəni 
kimin yeməsi üstündə mübahisə düşür. Bu qərara gəlirlər ki, kim 
yaşının daha çox olduğunu isbat etsə, kökəni də o yesin. Keçi tez 
söhbətə başlayır. Deyir ki, Nuh gəmisinə birinci dəfə mən 
minmişəm. Tülkü gülüb bildirir ki, Nuh gəmisinin qayrılmasında 
iştirak etmişəm. Bu hapdan-gopdan matı-qutu quruyan dəvə yalan 
uydura bilməyəcəyini duyur, öz-özünə düşünür ki, bu balacaların 
yaşı bu qədər olanda, gör mənimki nə qədər olar. Belə düşünən 
dəvə kökəni ağzına atıb udur. 

 
MƏN ARVADIMIN YANINA GEDİRƏM 

 
Bir nəfər yaxşı yeyib-içdikdən sonra axşam üstü evdən çıxıb 

meşənin ətəyində yerləşən binəyə yola düşür. Kəndi təzəcə 
çıxıbmış ki, görür itləri də dalınca gəlir. Nə qədər çalışır ki, iti 
geri qaytarsın, mümkün olmur. Axırda hirslənib deyir.  

− Yaxşı, tutaq ki, mən arvadımın yanına gedirəm, bəs sən hara 
gedirsən? 
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DİRİ TUTMAQ İSTƏYİRLƏR 
 
 Kənddən bir müəllim şəhərə gəlir. Qayıdanda televizor alıb 

gətirir. Kənddə hələ televizorun nə olduğunu bilən yox imiş. 
Müəllim evə çatan kimi televizoru işə salır. Səs-küyə qonu-qonşu 
yığılır. Ekranda xokkey oyunu göstərilirmiş. Bu möcüzəyə hamı 
təşvişlə baxır. Oyunçuların bir-birini döyüb yıxılması, nəyinsə 
dalınca basabas salmaları hamını təəccübləndirir. Kəndlilərdən 
biri özünü saxlaya bilməyib soruşur: 

− Müəllim, başına dolanım, bu xalq bir-birini niyə qırır? Bir 
desən, bəlkə bizim də köməyimiz lazımdı. Nədi onlar tutmaq 
istədikləri? 

 Ev sahibi bir qədər özünü itirsə də, namını yerə vermir. 
Çoxbilmiş kimi yığışanlara üz tutur: 

− Ay camaat, niyə başa düşmürsünüz? Görmürsünüzmü hamı 
bir şeyin dalınca düşür. Tutmaq istədikləri nədi, mən də bilmi-
rəm. Amma onu bilirəm ki, o yumru şey nədirsə, onu diri tutmaq 
istəyirlər. 

 
AZAR TORBA DEYİL Kİ 

 
 Bir hazırcavab kişinin arvadı xəstəymiş, hıqqıltısı yerə-göyə 

sığmırmış. Ərinin ona məhəl qoymadığını görüb gileylənir: 
− A kişi, ürəyin daşdı, nədi sənin? Heç halıma yanmırsan. 
 Kişi qollarını yana açıb, umudsuz-umudsuz deyir: 
− Əlimdən nə gəlir, rəhmətliyin qızı?! Azar torba deyil ki, 

belimə alım. 
 

HAZIRCAVAB ADAM 
 
 İtlərin hürüdüyünü görən kələkbazlar hazırcavab kişidən 

soruşurlar: 
− Deməzsənmi, bu itlər niyə hürür? 
 Kişi bilir ki, onu sarıyırlar, o da keçir sarığa: 
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− Məni qorxutmaq üçün, − deyir. 
 Başqa bir vaxtda da itləri göstərib maraqlanırlar: 
− Deməzsənmi, bu itlər niyə quyruqlarını bulayır? 
 Kişi əlüstü dillənir: 
− Məndən qorxduqları üçün. 
 

∗   ∗   ∗ 
 Hazırcavab dağa gedibmiş. Dağ adamları bulaq başında 

ondan soruşurlar: 
− Biz burda suyu içəndə “oxqay” deyirik. Sizlərdə nə deyirlər? 
− Qurt-qurt... 
 

∗   ∗   ∗ 
 Bir gün hazırcavab yoxuş çıxırmış. Uşaqlardan biri yalandan 

yolun ortasına yıxılıb zarıyır ki, kişi onu dalına alsın, diki 
qaldırsın. 

 Kişi ona yaxınlaşıb soruşur: 
− Bala, nə olub? 
 Uşaq dillənir: 
− Ayağım burxulub. 
− Kimin oğlusan? 
− Lal Bayramın. 
 Hazırcavab başını bulayıb, söyün-söyün söylənir: 
− Bu sifət ki səndə var, bala, gərək tülkü Məmmədin oğlu 

olaydın. 
 

∗   ∗   ∗ 
Hazırcavab qaynar südü görüb oğluna deyir: 
− Aya, a bala, qazanı çölə çıxart, qoy bir hovur soyusun. 
 Oğlu qazanı eşiyə çıxarır. 
 Bir az keçmiş kişi soruşur: 
− Nooldu, a bala, süd soyudumu? 
 Oğlu həyətə çıxmadan dillənir. 
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− Soyuyub, ay bava! 
 Kişi hirslənib deyir: 
− Hardan bildin, bir çıx yoxla. 
 Oğlu qeyzlə qapını açıb bildirir: 
− Gərək elə baxasanmı? Görmürsənmi it hancarı marthamart 

içir! Soyumasa içə bilərmi? 
 

XƏSİS EV YİYƏSİ İLƏ QONAQ 
 
 Səfərdə olan bir kişi axşama yaxın yornuq, ac halda gəlib 

tanımadığı bir kəndə çatır. Bir evdə gecələməli olur. Ev sahibi 
çox xəsis imiş, odu ki, qonağa yemək vermək istəmir. Qonağın 
başını qatmaq məqsədilə qazanı su ilə doldurur, içinə də yekə bir 
daş salıb ocaqdan asır. Aradan bir xeyli keçir, qonaq yatmır ki, 
yatmır, elə gözünü qazana zilləyib yemək gözləyir. Bunu görən 
ev sahibi qonağa eşitdirmək məqsədilə oxuyur:  

       Qayna qazanım, qayna, 
       Bişərsən yaza kimi. 

 Qonaq da hazırcavab imiş. Özünü o yerə qoymayıb cava-
bında deyir: 

       Atım arıq, özüm yornuq, 
       Oturram payıza kimi. 

 Xəsis ev sahibi çar-naçar qalıb arvadına xörək bişitdirir. 
 

AMMA NƏ QANDIN 
 
Bolnis rayonunun kəndlərindən birində uzun müddət işə dü-

zəlmək get-gələ salınan müəllimlərdən biri rayon təhsil şöbəsində 
işləyən azərbaycanlı inspektora deyir ki, mənim pulum yoxdur 
deyə işə düzəltmirsiniz. 

İnspektor deyir ki, pul nədir, sadəcə səni işə düzəltmək üçün 
boş yer yoxdur. Dediklərini təsdiq etmək üçün söhbətdə iştirak 
edən başqa bir müəllimə üzünü tutur: 
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− Müəllim, səni də işə düzəltdik. Allaha and verirəm, düzünü 
de, səndən pul aldıqmı? 

Müəllim deyir: 
− Ay inspektor, indi ki, and verirsən, düzünü deyəcəm, min 

manat vermədimmi? 
İnspektor hirslənərək deyir: 
− Amma sən nə qandın!.. 
 

ÇOBANIN QOLTUĞUNDAKI 
 
 Günlərin birində çoban bir bəyin beş-altı qoyun-quzusunu 

itirir. İtən qoyun-quzunun əvəzində bəy çobandan yüz manat pul 
tələb edir. Çoban nə qədər yalvarırsa, bəyin ürəyinə rəhm gəlmir. 
Axır iş qazıya düşəsi olur. 

Bəy gizlincə qazıya on manat verib, işi onun xeyrinə həll 
eləməyi tapşırır. Divana gedən çobansa qoltuğuna iri bir çaylaq daşı 
qoyur. And içir ki, bəy deyən olsa, daşı çarpacam qazının kəlləsinə.  

 Divan başlanır. Çoban görür ki, qazı da bəy deyəni deyir. 
Qazıyla gözləşib əlini qoltuğuna salır, sonra göyə qaldırır, sonra 
da onu göstərir. Yəni işi mənim xeyrimə həll eləməsən Allaha 
and olsun, qoltuğumdakı daşla kəlləni dağıdacam. Qazı da elə 
başa düşür ki, çoban ona işarə verir, yəni işi mənim xeyrimə həll 
eləsən, and içirəm qoltuğumdakı pulu verəcəm sənə. Ürəyi 
atdana-atdana sözünü dəyişir, yüz bəhanə gətirib çobanı bəyin 
cəngindən qurtarır. 

 Divanı qurtarandan sonra qazı çobanı yanlayıb deyir: 
− Yaxşı qurtardın, di pulları bəri ver! 
 Çoban gülür, qoltuğundan çaylaq daşını çıxarıb qazıya göstərir. 
− Sən yaxşı qurtarmısan, mən yox! 
 

GÖR BULAQDA NƏ DANIŞIRLAR 
  
Bulağa su gətirməyə gedən arvad hər gün evə təzə xəbərlə qayı-

darmış. Onun söylədiklərinə əri əvvəlcə inanmasa da sonradan 
görürmüş ki, arvadı deyən düz çıxır. Bir gün də arvad gəlib deyir ki, 
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bəs bulaqda danışırlar ki, müharibə başlayacaq. Bir neçə gündən 
sonra doğrudan da müharibə başlayır, onun ərini də davaya aparırlar.  

Cəbhədən məktub yazan kişi arvadından soruşur: 
− Arvad, bir gör bulaqda müharibənin qurtarması haqqında nə 

danışırlar? 
 

İNSAFIN YOXDUMU?.. 
 
 Payızın tozanaqlı günü ot tayasının gündüşərində iki nəfər 

tayaya dirsəklənib, arabir bir-birinə tərəf əyilir, pıçıldaşırdı. Yan-
yörələrində bir inni-cinni yox idi. Gendən baxan elə bilirdi ki, ya 
qiybətdi, ya da oğurluq planı tökülür. Biri bir az hündürdən dedi: 

 − Tanrının işidi, özü bilən yaxşıdı. Bir gün yaranan bir gün 
öləcək, ona qarışmaq olmaz! Amma dediyim odu ki, ölən öldü, 
canını qurtardı, gərək geri yanında qalana gün ağlayasan. İndi 
düzmü elədi Fərzalı? Atama qırx verirəm deyə sağlam inəyin 
boğazına bıçaq çəkdi. Uşağın apartısını kəsdi. 

 O birisi də bir az öskürüb, başını buladı. 
 − Hə, düz deyirsən, atan rəhmət.Tutumsuz adamdı Fərzalı! 

Deyən ola ki, ayə, beli qırılmış, bir anrı o təpələrə çıx, gözünü aç 
bax, dərələr, düzlər qoyunla doludu, nə olsun ki, özüyün döy, hərlən 
beş-onunu gətir, işini də qaydasınnan yola ver. Hazırı tükətmək kişi 
işidimi sən görürsən? Bir külfətin gözü o inəyin ağartısında 
döydümü? İnsafın yoxdumu sənin, tanrı sənə insaf versin! 

 
ALLAH XEYİR VERSİN, MƏNİM İŞİM YOXDUR 

 
Bir nəfər inək alıb aparırmış. Yolda inək satanın qonşusu ilə 

rastlaşır. Hal-əhvaldan sonra aralarında belə söhbət olur: 
− İnəyi də sənin qonşundan aldım. Sən bilərsən, necədi, südü 

yaxşıdırmı? 
− Yaxşı eləyib almısan, Allah xeyir versin, mənim işim yox-

dur, amma məməsinin biri kordur.  
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HÖYSƏLƏN OLSUN... 
 
 Kənd mağazasında işləyən Məşədiqulunun yanına bir dostu 

gəlir. Məşədiqulu halalına mağazaya yemək gətirməsini tapşırır. O 
da süddü aş bişirib gətirir. Dostu ac olduğundanmı, ya süddü aş ye-
mədiyindənmi qaşığı dərindən salıb ağzına alır. Aş ağzını yandırır. 
O da ağzının yandığını üzə vurmamaq üçün yuxarı baxıb deyir: 

− Qardaş, deyəsən mağazan təzədi. 
 Bunu bayaqdan başa düşən Məmmədqulu kişi dönüb deyir: 
− Hə, bu atmaların hər dənəsi iki üfürcək, bir səbrə başa gəlib. 
 

ON BİRİNİ DƏ SAYMIŞDIM 
 
Bir nəfər kənddən Tiflisə gəlibmiş. Şəhərdə on bir mərtəbə 

kimi məşhur olan binanın yanından keçəndə dayanıb heyrətlə 
mərtəbələri sayır. Kənardan bu mənzərəni seyr edən polis ona 
yaxınlaşıb nə etdiyini soruşur. O, binanın mərtəbələrini saydığını 
söyləyir. Polis başlayır onu dolamağa: 

− Mərtəbələri saymaq olmaz, qadağandır. Ona görə də neçə 
mərtəbə saymısansa hər mərtəbəyə görə cərimə olaraq bir manat 
verməlisən. 

Sadəlövh kəndli and-aman edir ki, beşinci mərtəbəyə qədər 
saymışam və çıxarıb beş manat verir. 

Kəndə qayıdanda ondan soruşurlar ki, şəhərdə nə var, nə yox? 
O da öyünərək cavab verir: 

− Şəhərdə polisi yamanca aldatdım. On bir mərtəbəni 
saydığıma görə hər mərtəbəyə bir manat cərimə verməli idim. 
Amma mən də hərif deyiləm, on birini də saymışdım, amma 
yalandan dedim ki, beşini saymışam və beş manat cərimə verdim. 

 
XOŞA, XƏNNİ YAXŞI DEYİB 

 
 Bir gün Xənni yaylaqdan arana gələsi olur. Kənddə ölü dü-

şübmüş. Binələrə səs yayılır ki, deməzsənmi, Xənni arana gedir. 
Nə olacaq, hərə bir bağlama pendirdən, şordan, süzmə qatıqdan, 
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ətdən, kimin nəyə gümanı gəlir, düzəldib gətirirlər ki, ay Xənni, 
onsuz da ayağın gedir, bunu da apar bizim evə. Belə-belə 
sovqatlarla kişinin qapısına bir dəvənin yükü yığılır. 

O başdan Xənni sovqatları xurcuna yığıb, aşırır eşşəyin beli-
nə, “ya Allah“ deyib, yola düşür. Kişi heyvanı hey dəhmərləyir 
ki, kəndə bir az vaxtlı, ışıq gözüykən çatsın. Elə Barmaqsızı keçib 
Xədiyə dikələndə eşşək yıxılıb ayaqlarını uzadır. Xənni nə qədər 
əlləşirsə, bir şey çıxmır, eşşək ölür. Kişi xurcunu birtəhər özü 
çiyinləyir. Yayın qorabişirən vaxtı göydən od ələnir, torpaqdan, 
sudan, daşdan hənir qalxırdı. Xənni birtəhər, ölüm-zulum şər qa-
rışana özünü kəndə salır. Qapısına çatıb həyətdəki iri daşın üstünə 
çullanır. Papağını dizinə keçirir, başından buğ qalxır. Hirsindən-
mi, yorulduğundanmı, yadından çıxardığındanmı xurcunu çiynin-
dən salmır. Arvad eşiyə çıxanda görür ki, kişi gəlib. 

− Boy, ay kişi, xoş gəlibsən, − deyə-deyə Xənninin dörd 
tərəfinə hərlənir. 

 Kişi köntöy-köntöy baxır, birdən hirsdi-hirsdi bozarır arvadın 
üstünə ki, əə xoşunu mələdim, xurcunu çiynimdən götür, mənim 
hənirim kəsilib, sən nə başlayıbsan xoş, ha xoş! 

 Odu ki, indinin özündə də yersiz hərəkət edib, məzəmmət 
olunanda xoşum belə çəkdi deyənə deyirlər: Xoşa, Xənni yaxşı 
deyib. 

 
QONAQ SƏNİ YEYƏCƏKMİ 

 
Birinin evinə qonaq gəlir. Ev sahibi qonağı qarşılamaq üçün 

həyətə çıxır. Zəncirdəki itin dartınaraq hürdüyünü görüb deyir: 
− Niyə hürürsən, ay çər dəymiş, qonaq səni yeyəcəkmi? 
 

KEÇİLƏRİ ƏSGƏR APARIRLAR 
 
Darvazlı aqronom Orucun kök bir keçisi varmış. Qorxur ki, 

bir gün oğurlayarlar. Odur ki, keçini kəsmək qərarına gəlir. 
Keçini örüşdən gətirərkən yolda ağbirçək bir qarı soruşur ki, ay 
Oruc, günorta vaxtı keçini niyə evə aparırsan. Oruc deyir: 
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− Heç kəs bilməsin, bircə sənə deyirəm. Dünən rayonda iclas 
olub, qərara gəliblər ki, keçiləri yığıb davaya göndərsinlər.  

Qarı təəccüblənir: 
− Ay bala, bir şey anlamadım, axı keçinin davada nə işi var? 
Oruc deyir? 
− Hitlerin qoşunu Qafqaz dağlarına yaxınlaşıb. Əsgərlərimizin 

gedə bilmədiyi sıldırım qayalardan keçmək üçün keçilərin belinə 
mina bağlayıb buraxacaqlar almanlar tərəfə. 

Orucun sözləri qarının beyninə batır. Oruc həmin sözləri 
qarşılaşdığı bir başqasına da deyib möhkəm-möhkəm tapşırır ki, 
heç kim bilməsin.  

Ancaq ox yaydan çıxmışdı. Qısa müddətdə kəndə yayılır ki, 
keçiləri əsgər aparacaqlar. Hamı keçisini kəsir. 

Ağsaqqallardan Maqa Əhmədlə Kötük Əhməd Orucun yanına 
gəlib soruşurlar ki, bu nə işdir, deyirlər keçiləri əsgər aparacaqlar. 
Aqronom Oruc deyir: 

− Boş sözdür, haradansa camaatın ağzına düşüb. Hökumətin 
əsgərinə, texnikasına nə gəlib ki, keçiləri aparsınlar?! 

İki gündən sonra rayondan nümayəndə gəlib Orucu çağırır ki, 
sən adamları aldadıb keçiləri kəsdirmisən. Oruc deyir, yalandır, 
inanmırsınız ağsaqqallardan soruşun. Maqa Əhmədlə Kötük Əhməd 
gəlib şahidlik edir ki, Aqronom Oruc bizə düzünü başa saldı, dedi ki, 
boş sözlərə inanmayın. Bununla da Oruc kişi canını qurtarır. 

  
KEÇİ YEDDİ YAŞINDAN SONRA NƏ OLUR? 

 
Aqronom Oruc Gəncədə Kənd Təsərrüfatı İnstitutunda oxuduğu 

vaxtlar tələbələr yığışıb imtahanqabağı biliklərini yoxlamaq üçün 
sual-cavab edirlərmiş. Oruc onlara yaxınlaşıb deyir ki, mən bir sual 
verərəm, cavabını tapa bilməzsiniz. Deyirlər sualını de. Oruc: 

− Keçi yeddi yaşından sonra nə olur? 
Biri deyir qocalır, biri deyir tükü ağarır. Nə isə çox cavab 

verirlər. Oruc heç biri ilə razılaşmır. Bu söhbət böyüyüb bütün 
instituta yayılır. Müəllimli-tələbəli hamı bu suala cavab axtarır.  
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Bir gün Oruc imtahan verirmiş. Müəllim deyir: 
− Ay bala, bu nə sualdır camaata vermisən, indi cavabını özün 

de. 
Oruc deyir:  
− Müəllim, qiymət yazın, cavabı deyim. 
Müəllim razılaşır. Oruc deyir: 
− Keçi yeddi yaşından sonra səkkiz yaşına keçir, başqa nə 

olasıdır ki?! 
 

SİZİN KİMİ QIZ OLUR 
 
Borçalıda az adam tapılardı ki, Aqronom Orucu tanımasın. 

Bir gün o, qatarda Bakıya gedirmiş. Vaqonda onu tanıyan tələbə 
qızlardan biri deyir: 

− Oruc əmi, keçi yeddi yaşından sonra nə olur? 
Oruc kişi baxır ki, qızlar onu tanıyıb, qəsdən ona bu sualı 

verirlər. Deyir: 
− Nə olacaq qızım, sizin kimi qız olub sonra da instituta 

oxumağa gedir. 
 

XURCUNU VER, GEDİRƏM 
 
 Kəndlərin birində çox kasıb kişi yaşayırdı. Onun gözəl arvadı 

vardı. Deyirlər kasıbın var-dövləti arvadıdı. Bir gün arvad ərinə 
deyir: 

− Belə dolanmaq olmaz. Gəlsənə səni varlandırım. 
 Arvad fikrini ərinə söyləyir. Onlar birlikdə razılığa gəlib 

qurğu qururlar. Arvad çox gözəl olduğundan kəndin mollası, 
cuvarı, meşəbəyisi ona aşiq olmuşdular. Bir gün arvad yeddi cür 
qələmlə özünə zinət verib, su gətirməyə gedir. Mollanın evinin 
yanından keçəndə molla ona sataşır. Arvad mollaya deyir: 

− Ərim uzaq səfərə gedib. Bu gecə əli dolu bizə gəl. 
 Arvad molla ilə vədələşir. Sonra cuvar, meşəbəyi ilə də 

vədələşir. Evə qayıdıb bir böyük qazanda su qızdırır. Axşam düşür. 
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Əri çıxıb həyətdə gizlənir. Vədələşdikləri vaxt molla gəlib çıxır. 
Özüylə də çoxlu pul-para gətirir. Arvad onu içəri buraxıb deyir: 

− Kül sənin arvadının başına. Səni niyə belə saxlayır. Soyun, 
səni çimizdirim. 

 Molla soyunub çimməyə hazırlaşanda qapı döyülür. Molla 
bilmir nə etsin. Arvad onu evin küncündəki kartof quyusuna salır. 

 Bir azdan cuvar gəlir. Cuvar da özüylə xeyli pul-para 
gətirmişdi. Arvad mollaya dediyi sözləri buna da deyir. Cuvar 
soyunub çimməyə başlayanda qapı yenə döyülür. Arvad cuvarı da 
quyuya salır. Cuvar quyuda mollanı görüb soruşur: 

− Buraya necə düşmüsən. 
 Molla cavab verir: 
− Sən necə, mən də elə. 
 Sonra da meşəbəyi gəlir. O da əli doluydu. Arvad həmin 

yolla onu da quyuya salır. Meşəbəyi quyudakıları görüb soruşur: 
− Siz burada nə gəzirsiniz? 
 Quyudakılar cavab verirlər: 
− Belə, canına dərd gəzirik. 
 Arvadın əri içəri girib deyir: 
− Bu daşdı, nədi? Səhərdən qaynadırsan. 
 Bunu deyib kişi, qaynar suyu kartof quyusuna tökür. 
 Molla, cuvar, meşəbəyi cəhənnəmə vasil olur. 
 Kişi deyir: 
− Arvad, sənin məni varlandıran günün olmayaydı. İndi biz 

neyləyək? 
 Arvad deyir: 
− Çarəsi məndə. 
 Bunu deyib arvad sənəyi götürüb suya gedir. Arvad dağdan 

gələn çobanla bulaq başında rastlaşır. Deyirlər ki, çobanlar bir 
dağa gedəndə, bir də dağdan gələndə eşqli olurlar. Çoban arvadı 
görüb bir yanıqlı fit çalır.Arvad çobana deyir: 

 − Mənim ərim ölüb. Gəl onu basdır, sonra mən səninəm. 
 Çoban razılaşır. Axşam bir qoç kəsib, cəmdəyini xurcuna 

qoyub arvadın yanına gəlir. Arvad mollanın ölüsünü kəfənləyib 
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verir çobana. Çoban ölünü aparıb bir quyuya atır. Quyunu ağzına 
qədər daşla doldurub geri qayıdır. 

 Evə çatanda arvad deyir: 
− Evin yıxılsın, basdırdığın ölü özündən qabaq gəlib. 
 Çoban söylənə-söylənə bu dəfə cuvarın ölüsünü götürüb 

aparır. Ölünü dərin bir dərəyə atıb xeyli gözləyir ki, görsün, qa-
yıdacaq ya yox. Qayıtmadığını görüb geri gəlir. Ona qədər arvad 
meşəbəyinin ölüsünü kəfənləyir. Çobanın gəldiyini görüb deyir: 

− Gorbagor olmuş yenə geri qayıdıb. 
 Çoban bu dəfə də ölünü götürüb gedir. Bir yerdən hündürdən 

su tökülürdü. Buna da el arasında Sutökülən deyirdilər. Çoban 
ölünü Sutökülənə gətirir. Demə, bu zaman bir molla, adəti üzrə, 
Sutökülənin aşağısında dəstamaz alırmış. Çoban ölünü yuxarıdan 
tullayanda molla görür ki, bir adam su ilə əl-qol ata-ata gəlir. 

 Qorxusundan aftafasını qoyub qaçır. Molla ağ paltarda olur. 
Çoban bunu görub elə bilir ki, yenə həmin ölüdü. Nə qədər onun 
dalınca qaçır, çata bilmir. Molla gözdən itir. 

 Çoban kor-peşman arvadın yanına qayıdıb acıqlı-acıqlı deyir: 
− Məndə daha can qalmadı. Sən də öl, ərin də ölsün. 

Xurcunun içindəki sənin olsun. Xurcunu ver, mən gedirəm. 
 

YASTIĞI AYAĞIMIN ALTINA QOY 
 
Öz müdrik kəlamlarıyla bu gün də Darvaz camaatının yad-

daşında yaşayan Qara Məhəmməd bir axşam evə yorğun qayıdır. 
Taxtda uzanıb arvadına deyir: 

 − Bir yastıq gətir, qoy ayağımın altına. 
Arvadı soruşur: 
− Ay kişi, heç yastığı da ayağın altına qoyarlar? 
Məhəmməd kişi cavab verir: 
− Ay arvad, sən bilməyən işlər çoxdur. Başımın ucbatından 

ayaqlarım bu gün çox gəzib, yorulub. Odur ki, dincələsi bir iş 
görə bilməyən baş yox, nahaqdan əziyyət çəkən ayaqlardır. 

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 148  

MƏN İNDİ OTURURAM 
 
Cavan bir oğlan avtobusda özündən yaşlıların ayaq üstə 

durmasına məhəl qoymadan oturur. Bunu görən bir qoca ucadan 
öz-özünə deyinir: 

− Eh, indiki cavanlarda abır-həya qalmayıb, böyük-kiçik 
sayan yoxdur. Demirlər ki, alxıb böyüklərə yer verək.  

Sözün ona vurulduğunu anlayan cavan oğlan sakitcə cavab 
verir: 

− Doğru deyirsiniz ağsaqqal. Mən də elə ona görə indi 
otururam ki, qocalanda onsuz da yer verən olmayacaq.  

 
O DA TÜSTÜLƏTMƏYƏ ÇIXIB 

 
Rusiyaya qazanc dalınca getmiş Qarayazı aysorularından biri 

orada dünyasını dəyişir. Qarayazıdakı qohum-əqrəbası yığılıb 
cənazəni gətirmək üçün Moskvaya kimi göndərsinlər deyə məs-
ləhətləşirlər. Bəziləri işindən ayrıla bilmədiyi üçün, bəzilərinin 
isə sənədləri düz olmadığı üçün belə qərara gəlirlər ki, qonşu-
larında yaşayan və işsiz-gücsüz bir aysoruya və bir qarapapağa 
artıqlamasıyla təyyarə bileti üçün pul, yemək, yatmaq və cib 
xərcliyi, cənazəni gətirmək üçün gərəkən məbləği verib Moskva-
ya göndərsinlər. Elə də edirlər. 

Moskvaya gələn qarapapaq və aysoru fürsəti əldən verməyib 
başlayırlar yeyib-içib kef çəkməyə, pullarını sağa-sola xərcləmə-
yə və bir də görürlər ki, nə cənazəni sinklətmək üçün, nə də 
təyyarəyə bilet almaq üçün pulları yetmir. Məcbur olurlar qatarla 
qayıtsınlar. Hərəsi cəsədin bir qolundan girərək onu dəmiryolu 
vağzalına gətirir, qatar bələdçisinə sərxoş olduğu üçün yatdığını 
bildirib bir təhər qatara mindirir və kupenin yuxarı çarpayısına 
uzadırlar. Özləri isə aşağı çarpayılarda özlərinə yer edirlər. Qatar 
yola düşür. 

Yolüstü stansiyaların birində qatara öz peşə alətləri əlində bir 
rus arxeoloq minir və bu qarayazılıların kupesində bir boş yer 
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olduğu üçün bələdçi tərəfindən oraya yerləşdirilir. Bir müddət 
tanışlıqdan, hal-əhvaldan sonra aysoru və qarapapaq yol yoldaş-
ları olan rusa üst qatda yatan yoldaşlarının sərxoş olduğunu deyib 
onu qurdalamamağı tapşırırlar, özləri isə siqaret çəkmək üçün 
kupedən çıxırlar. Bunlar çıxandan sonra bu rus başlayır öz peşə 
alətlərini yerləşdirməyə və yuxarı çarpayıda yataq yerini düzəlt-
məyə. Bu məqamda qatar kəskin tormoz verir və cəsəd yuxarıdan 
yerə düşür. Başı qazmaya dəyir. Arxeoloq yoxlayıb görür ki, 
nəbzi vurmur, ölüb. Təntiyir, fikirləşir ki, ondan görəcəklər. 
Kupenin pəncərəsini aşağı salır və cəsədi götürüb bayıra atır.  

Siqaret çəkməyə çıxanlar geri gələndə görürlər ki, yoldaşları 
yoxdur. Rusdan soruşurlar ki, bəs o hanı? Rus da kefini pozma-
dan deyir: 

− O da sizin kimi siqaret tüstülətməyə çıxıb.  
   

FARASI QIRIQ MOTOSİKLET GÖRDÜM 
 

Qarayazıdan bir neçə nəfər göldən elektriklə balıq tutmaq 
fikrinə düşür. Elektriklə balıq tutmaq qadağan olduğu üçün bunu 
gecə vaxtı etməyi qərarlaşdırırlar. Şər qarışandan sonra genera-
toru eşşəyə yükləyib gizlicə gölə gəlirlər. Generatoru düşürüb 
təzədən yükləməyə ərindiklərinə görə, eşşəyin belindəcə işə 
salırlar. Elə generator işə düşəndə eşşək xıncıb aradan götürülür. 
Nə qədər sağı-solu axtarırlar eşşəyi tapmaq mümkün olmur. Kor-
peşiman geri qayıdırlar. Alatoranda qarşılarına bir naxırçı çıxır. 
Ondan eşşəyi görüb-görmədiklərini soruşurlar. Naxırçı deyir:  

− Vallah, eşşək-zad görməmişəm. Amma gecəykən farası 
qırıq bir motosiklet elə getdi ki, az qaldı məni də vura.  
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IX. ANDLAR 
 
   A 
• Allaha and olsun 
• Allah haqqı 
• Anamın//atamın//bavamın südü haqqı 
• Anamın//atamın//bavamın goru haqqı 
• Anamın//atamın//bavamın canı haqqı (and olsun) 
• Anamın//atamın//bavamın urfu haqqı 
• Anamın//atamın//bavamın qavırı haqqı 
• Anamın//atamın//bavamın//balamın başıçün 
• And olsun yeri-göyü yaradana 
• And olsun çörəyə 
• And olsun duaya 
• And olsun getdiyim ziyarata 
• And olsun göydəki Allaha 
 
    B 
• Balamın(larımın) başına and olsun 
• Bərəkət haqqı 
• Bavamm goru haqqı 
• Başım haqqı 
• Başım üçün 
• Başına and olsun 
• Bu axşam haqqı 
• Bu axşamın qarıvı haqqı 
• Bu əziz gün haqqı 
• Bu gejə haqqı 
• Bu gün haqqı 
• Bu yol haqqı 
 
  C 
• Cavan canınçün 
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• Canımçün 
• Cəddin(m) haqqı 
 
   Ç 
• Çayın piri haqqı 
• Çörək haqqı 
• Çörəyin bərəkəti haqqı 
 
   D  
• Dayımın(nın)//əmimin(nin) başıçün 
• Dayımın(nın)//əmimin(nin) canı haqqı 
• Dayımın(nın)//əmimin(nin) urfuna and olsun 
• Dədəmin(nin) urfuna and olsun 
• Duz-çörəy haqqı 
• Düz demerəmsə ojaxda yanem 
• Dostluğumuza and olsun 
• Dinim-imanım haqqı 
 
   Ə 
• Əzizlərimin canıçün 
• Əmdiyim halal süd haqqı 
• Əppəy haqqı 
 
   G 
• Gözüm o ojaxda yansın ki 
• Göy haqqı 
• Göydəki Allah haqqı 
• Gün haqqı 
 
   H 
• Hajıəfəndi haqqı 
• Halal adın haqqı 
• Halal südün haqqı 
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• Halal duz-çörəyin (süfrən) haqqı 
• Halal çörəyin haqqı 
• Haqqa and olsun 
 
   X 
• Xıdır-Əlləz haqqı 
• Xıdır-Nəvi haqqı 
• Xıdır Nəvinin yeli haqqı 
 
   İ  
• İmanım haqqı 
• İnandığımız haqqı 
• İşıq haqqı 
• İşığa kor baxım 
 
   K 
• Kəllən haqqı 
• Kəllənə and olsun 
• Kəramətim haqqı 
• Kəsdiyimiz çörəyə and olsun 
• Kümbəz haqqı 
 
   Q  
• Qağamın başı üçün 
• Qardaşımın canı üçün 
• Qardaşdarı ölsün yalan deyənin 
• Qardaşımın tək başıçün 
• Qaranər haqqı 
• Qıvlamıza and olsun 
• Qızıl Quran haqqı 
• Qıvla haqqı 
• Qıldığım namaz haqqı 
• Quran haqqı 
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   M 
• Məsləyim(in) haqqı 
• Məscid haqqı 
 
   N 
• Nakam ölənlərimin goruna and olsun 
• Namusuma and olsun 
• Nəvələrimin başına and olsun 
 
    O 
• Od haqqı 
• Oğlumun//qızımın başıçün 
• Oğlumun cavan canıçün 
• Ojax haqqı 
 
   Ö 
• Öz başımçün 
• Öz canımçün 
• Özüm ölüm 
• Ölümümü görəsən ki 
• Ömrümdən, günümdən xeyir görməyim ki 
• Ömrümdən Allah kəssin, əyər yalan deerəmsə 

 
    P 
• Papağım ləçək olsun yalan deyirəmsə 
• Pərvərdigar haqqı 
• Pərvərdiyara and olsun 
• Pir haqqı 
 
   R 
• Rəhmətliklərin goru haqqı 
• Rəbbimizə and olsun 
• Ruzi-bərəkət haqqı 
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   S 
• Seyidin ocağı haqqı 
• Sənin canınçün 
• Su haqqı 
• Suyun axarı haqqı 
• Suyun salamı haqqı 
• Süfrəndə yediyim duz-çörək (bərəkət) haqqı 
 
   T 
• Tanrı haqqı 
• Tanrının yaratdığı halal nemət haqqı 
• Tanrının göndərdiyi qızıl Quran haqqı 
• Torpax haqqı 
• Torpağın bərəkəti haqqı 
 
  U 
• Unum-urvam(n) haqqı 
• Urvatım(n) haqqı 
• Unumun bərəkəti haqqı 
 
   Ü 
• Üzümün(nün) urvatı haqqı 
• Üyütdüyüm unun bərəkəti haqqı 
 
   V 
• Vallah 
 

Y 
• Yalan deyirəmsə, işığa həsrət qalım 
• Yalan deyirəmsə, əlim qələm olsun 
• Yaradan haqqı 
• Yer-göy haqqı 
• Yeri-göyü yaradan Allah haqqı 
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X. HƏDƏ-QORXULAR 
 
• Sən öl, çəneyin çüyünü çıxardaram! 
• Allah and olsun beyninin qatığını yerə tökərəm! 
•   Sən öl, səni bir günə salaram ki, gəldiyin yolu da yanılarsan! 
• Vallah-billah, boğazını cücə boğazı kimi üzərəm! 
• Başın üçü, başını it başı kimi əzərəm! 
• Dədəmin goru haqqı, səni gürcü qıvlasına boğazdıyaram! 
• Bir Allah haqqı, sana ot yolduraram! 
• İmirheydar ağanın cəddi haqqı, təpəni dağıdaram! 
• Bərəkət haqqı, süysününü qıraram! 
• Çörək haqqı, dilini boynunun ardından çıxardaram! 
• Vallah, sana elə toy tutaram, sümüklərin yallı gedər! 
• Həzrət Abbas haqqı, elə toy tutaram, erməniyə dayı deyərsən! 
• Vallah, qanını özünə yaladaram! 
• Özüm ölüm, gözdərini pırtdadaram! 
• Qağamın başı üçün, səni o hala salaram, yeddi arxa 

dönənini tanımazsan! 
• İnan inandığımız Allaha, barmaxlarımın beşini də gözünə 

soxaram! 
• Özümün ölümünə, qavırğalarını içinə salaram! 
• Dədəmin goru haqqı, sənə Allahını yanıldaram! 
• Tanrımız haqqı, sənə bir gəliş gələrəm, adın da yadınnan 

çıxar! 
• Sən öl, qulağını çəkif eşşək qulağına döndərrəm! 
• Başın üçü, tanrının da, bəndənin də hayıfını sənnən alaram! 
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XI. NAĞILLAR 
 

İNSANLA İLANIN NAĞILI 
 

Xoca Əhməd adlı bir kişi səyahətə çıxdı. Səfər zamanı böyük 
bir meşədən keçməli oldu. Meşənin içində onun gözünə tüstü və 
alov dəydi, yanğın olan yerdən kimsə ara vermədən, həyəcanla 
səsləyib kömək istəyirdi: “Ay Allah, məni buradan xilas eylə!”. 
Xoca Əhməd gördüyü bu qəribə hadisənin səbəbini öyrənmək və 
marağını boğmaq üçün səs gələn yerə getdi. O, ətrafını alov 
bürümüş bir kol gördü, kolun budaqlarına bir ilan sarılmışdı, 
kömək istəyən də həmin ilan idi. 

Xoca Əhmədi görən kimi ilan insan diliylə yalvarıb əvvəldən 
dediklərini bir daha təkrar etdi. Xoca Əhməd ilanın koldan aralan-
mağına kömək edib onu yanğından uzaqlaşdırdı. İlan sürünərək 
insana yaxınlaşdı və dedi ki, bu xeyirxahlığın əvəzində ona xəzinə 
saxlanan yeri öyrətmək istəyir, ancaq ucadan deyə bilmir, başqaları 
eşidə bilər. İlan Xoca Əhməddən xahiş etdi ki, aşağı əyilsin, o, 
xəzinənin yerini onun qulağına pıçıldayacaq. Heç nədən zərrəcə 
şübhələnməyən Xoca Əhməd ilana tərəf əyildi. İlan bir an içində 
insanın boğazına dolanıb onu boğmağa başladı. Öz səhvini sonradan 
başa düşən Xoca Əhməd bağırıb söylədi ki, ilan haqsızlıq edir və 
ona göstərilən xeyirxahlığın əvəzini pisliklə ödəyir. İlan dedi: 

– Məgər sən bilmirsən ki, biz ilanlar insanların qatı düşmə-
niyik. Onu da bilmirsənmi ki, siz insanlar arasında da yaxşılığa 
yamanlıq etmək adi haldır? Sən niyə sadəlövhlük edib mənə 
inandın? Mənim sənə mükafatım ancaq ölüm ola bilər.  

Xoca Əhməd gördü ki, onun yalvarışları heç bir fayda vermə-
yəcək, odur ki, hiyləyə əl atdı, ilana təklif etdi ki, yolla getsinlər 
və rastlaşdıqları ilk üç nəsnədən ilanın haqlı olub-olmadığını so-
ruşsunlar. Əgər onların hər üçü Xoca Əhmədin günahkar oldu-
ğunu desə, onda ilanın insanı öldürməyə haqqı var.  

İlan Xoca Əhmədin təklifiylə razılaşdı və insan boğazına 
dolanmış ilanla birlikdə yola düşdü. Onlar meşədən çıxıb geniş 
bir düzənliyin ortasında tənha çinar ağacına rast gəldilər. Çinarın 
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yaxınlığından kiçik çay axırdı. Xoca Əhməd çinarın yanında 
dayandı, ilan çinardan insanın ona etdiyi yaxşılığın əvəzini nə ilə 
çıxmasını soruşdu. Çinar cavab verdi:  

– Buna insanların özləri kimi əməl etmək lazımdır. Onlara 
edilən yaxşılığın əvəzini insanlar həmişə yamanlıqla ödəyirlər.  

Çinarın bu cavabından kədərlənən Xoca Əhməd ağaca dedi: 
– Doğrudanmı səni kiçik bir çubuq parçası şəklində torpağa 

basdıran, təmiz su ilə sulayıb indiki ucalığına çatdıran insana 
yamanlıq diləyirsən? 

–Məni torpağa heç bir insan əli basdırmayıb, – deyə çinar 
cavab verdi, – mən özüm heç bir insan köməyi olmadan böyümüş 
və bu düzənliyin yaraşığına çevrilmişəm. Yaxınlığımdan keçən 
insanlar tez-tez mənim köklərimin su aldığı çeşmədən su içərək 
yanğılarını söndürür, mənim budaqlarımın kölgəsində dinclərini 
alırlar. Mən onlara sərinlik verirəm, qızmar günəşdən qoruyuram, 
onlar isə bu xeyirxahlığımın əvəzində mənim budaqlarımı qırır, 
bəziləri də heyfsilənir ki, yaşayış yerləri çox uzaq olmasaydı 
məni kəsər və istifadə edərdilər. 

Xoca Əhməd gördü ki, çinarın bu ədalətli sözlərinin 
qarşısında aciz qaldı, ilana “yolumuza davam edək” dedi. Onlar 
çinardan xeyli aralıda bir camışa rast gəldilər. İlan çinara verdiyi 
sualı camışa da verdi və eyni cavab aldı. Camışın cavabını eşidən 
Xoca Əhməd həyəcanla dilləndi: 

– Naşükür! Sən hər şeyinə görə insana borclu deyilsənmi? 
Səni qışda aclıqdan və soyuqdan qoruyan insan deyilmi? Yayda 
səni şehli çəmənliyə insan ötürmürmü? 

Camış cavab verdi: 
– Dediklərin doğrudur, ancaq insanı südlə və yağla təmin edən 

mən deyiləmmi, əkin işlərində ona yardımçı olan, qulluq edən mən 
deyiləmmi? Əvəzində hansı mükafatı alıram? Mənim beş balam var 
idi, sahibim beşini də satdı, kəsdi. İndi də məni bu halsız və arıq 
çağımda düzənlikdə özbaşına buraxıb. Eşidəndə ki, yamyaşıl 
çəmənliklər məni hala gətirib və əvvəlki gücümə qaytarıb, qəssabı 
buraya gətirib məni satdı. Sabah məni buradan aparıb öldürəcəklər.  
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İlan dilləndi: 
–İkisi səni günahlandırdı, gedək görək üçüncü nə deyəcək. 
Elə Xoca Əhməd bir neçə addım atmışdı ki, qabağına bir 

tülkü çıxdı, ilan həmin sualı ona da verdi. Hiyləgər tülkü ilana 
cavab verdi ki, o gərək bütün əhvalata təfsilatı ilə qulaq asa və 
ancaq ondan sonra öz fikrini deyə bilər. İlan bütün əhvalatı 
çinarın və camışın söylədikləri ilə birlikdə ona danışdı. Tülkü: 

– Ancaq siz ilanlar çox hiyləgərsiniz və həqiqəti gizlədirsiniz, 
mən sənə inanmıram, – dedi. 

İlan dilləndi ki, mənə inanmırsansa, onda insanın özündən 
xəbər al, o mənim dediklərimi təsdiq edər.  

– Yaxşı, – deyə tülkü cavab verdi. Ancaq sən əvvəlcə onun 
boynundan açılıb düşməlisən, insan ağrıdan və qorxudan hər şeyi 
gərəyincə söyləyə bilmir axı. 

İlan tülkünün tələbini yerinə yetirdi. İnsanın boynunu buraxıb 
yerə düşən kimi Xoca Əhməd onun başını qılıncla kəsdi. Özünün 
qəfildən xilas olmasına sevinən Xoca Əhməd xilaskarı tülküyə 
dərin minnətdarlığını bildirdi və bütün toyuqlarının onun 
sərəncamında olduğunu söylədi.  

– Mənə heç nə lazım deyil, – deyə tülkü cavab verdi. Səndən tək 
xahişim odur ki, məni gördüyünü meşədəki ovçulara deməyəsən. 

Xoca əlbəttə razılaşdı və tülkü kolluqda yenicə gizlənmişdi ki, 
ovçular peyda oldu. Bu, öz itləriylə ova çıxmış varlı bir Xan idi. O, 
Xoca Əhmədi görən kimi ondan vəhşi heyvanı görüb-görmədiyini 
soruşdu. Xoca Əhməd Xana itaətini və qulluğunu göstərmək 
məqsədiylə dedi ki, elə indicə bir tülkünün bu kolluqda gizləndiyini 
gördü. Ovçular itlərlə həmin kolluğa atıldılar və itlər tülkünü tutdu. 
Tülkü insan diliylə qışqırıb deyirdi ki, onu öldürməmişdən qabaq 
yerini nişan verən insanı ona göstərsinlər. Xan tülkünün arzusunu 
yerinə yetirdi. Xoca Əhmədi gətirən kimi tülkü soruşdu: 

– Sən niyə mənim yaxşılığımın əvəzinə yamanlıq etdin? 
Tülkünün sözləri Xanı çox maraqlandırdı və o, hər şeyi ətraflı 

söyləməyi tülküyə əmr etdi. Tülkü Xoca Əhmədin başına gələn 
əhvalatı təfsilatı ilə Xana danışdı. İnsanın etdiyi namərdlik və 
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xəyanət Xanı qeyzləndirdi. Xan Xoca Əhmədi cəzalandırdı. Onun 
dabanlarına çubuq vurdular, tülkünü isə buraxdılar. 

 

KASIB KİŞİ İLƏ İLAN 
 
Biri vardı, biri yoxdu, keçmiş zamanlarda bir kasıb kişi vardı. Bu 

kasıb kişinin doqquz uşağı vardı. Bu kişi orda-burda işləyib 
kasıblıqla uşaqlarını saxlayırdı. Elə ki, uşaqlar bir az böyüdü kişidən 
daha çox yemək-içmək istədilər, kişinin vəziyyəti daha da ağırlaşdı. 
Artıq bir şey yox idi ki, uşaqları yedirdə-içirə, geydirə. Bu kişi gördü 
ki, vəziyyəti çox çətindi, nəhayət öz özünə fikirləşib dedi: 

− Eh! Mən nə edim ki, pul tapıb bu uşaqları saxlayım. Bu uşaq-
lar belə ac-susuz üzümə baxanda mənim ürəyim qana dönür. Yaxşısı 
budu başımı götürüm gedim, özümü uçurumdan atıb öldürüm.  

 Kişi belə deyib az getdi, üz getdi, dərə-təpə düz getdi, iynə 
yarım yol getdi. Dərələrdən yel kimi, təpələrdən sel kimi gedib 
bir dərənin ağzına çatdı. Dərənin enişinə baxdı, yoxuşuna baxdı, 
dərənin yanında olan elə bir uçurum tapa bilmədi. Kişi baxdı ki, 
dərənin o biri tərəfində uçurum var. 

Dedi: 
− Kişi o biri tərəfə, o tərəfdəki uçurumdan atılım. Kişi o biri 

tərəfə keçib yoxuşu çıxmaq istəyirdi ki, qulağına səs gəldi. 
Dönüb arxaya baxdı, amma bir şey görə bilmədi, başladı yolunu 
davam etməyə. Kişinin qulağına yenə səs gəldi: 

− Ə, səninlə deyiləm , niyə geri dönmürsən. 
Kişi geri dönüb gördü ki , bir ilandı. 
Dedi: 
− Nə istəyirsən məndən? 
İlan dedi: 
− Bura quş gəlsə qanad salar, qatır gəlsə dırnaq. Sən kimdən 

icazə alıb gəlibsən? Bu saat səni parça-parça edib öldürəcəm. 
  Kişi dedi: 
− Elə mən ölüm istəyirəm. Allah xətrinə məni tez öldür. 
   İlan soruşdu: 
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− Niyə ölüm istəyirsən? 
   Kişi dedi: 
− Ona görə ki , kasıb yaşayıram , uşaqlar ac-susuzdu. Heç 

olmazsa ölsəm onların bu halını görmərəm. 
  İlan dedi: 
− Hə, sən ölümdən qorxduğun üçün elə deyirsən. 
  Kişi dedi: 
− Xeyr, mənim heç ölümdən qorxum yoxdu, mən ölümün lap 

acısını istəyirəm.  
Dedi: 
− Görürəm sən doğrudan da ölüm istəyirsən. Sən ki, belə 

ürəkdən ölüm istəyirsən, mən sənə yaxşılıq edəcəm. 
  İlan sonra dedi: 
− Bax bu təpəni çıxarsan. Keçərsən o yana. O yanda bir gözəl 

şəhər var. Elə ki şəhərin qırağına çatdın görəcəksən ki, orada 
xüsusi adamlar var, özləri də bağırırlar: “Ay yuxu yozan, ay yuxu 
yozan”. Sən onda deyərsən ki, mən yuxu yozanam.  

   Kişi: 
− Mən nə bilirəm yuxu yozmaq nədi? 
   İlan dedi: 
− Qorxma, mən sənə öyrədərəm. 
Kişi dedi: 
− Yaxşı, bir de görək o nə yuxudu.  
   İlan dedi:  
− O şəhərin padşahı yuxusunda görüb ki, göydən yerə canavar 

yağır. 
Kişi dedi: 
− Göydən canavar yağmaq nədi? 
İlan dedi: 
− Canavar yağmaq odu ki, o şəhərin adamları bir-birini çapıb-

talayır, bir-birini öldürürlər. Gedib padşaha deyərsən ki, padşah sağ 
olsun! Böyük adam böyük yuxu görər. Göydən canavar yağmaq o 
deməkdi ki, sənin şəhərində adamlar bir-birini çalıb-çapır, bir-birini 
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öldürürlər. Onda padşah başa düşəcək ki, sən yuxunu düz açıbsan. 
Padşah sənə bir pud qızıl verəcək, yarı sənə, yarı mənə. 

 Kişi ilanla razılaşıb yola düzəldi. Az getdi, düz getdi, dərə 
təpə düz getdi, iynə yarım yol getdi, axırı gəlib ilan deyən şəhərin 
kənarına çatdı. Gördü ki, burda doğrudan da çağırırlar: “Ay yuxu 
yozan, ay yuxu yozan”. 

Kişi cavab verdi: 
− Mən yuxu yozanam. 
Bu kişini tutub apardılar padşahın yanına ki, padşah sağ olsun, 

bu kişi yuxu yozandı. 
Padşah dedi: 
− Əgər sən mənim yuxumu düzgün yozsan, mən sənə xələt 

verəcəm. Yox, əgər yoza bilməsən boynunu vurduracam. 
Doğrudan da bu padşah elə padşah idi ki, kim yuxunu düz 

yozmasa, mütləq onun boynunu vurdurardı. 
Kişi dedi: 
 − Padşah sağ olsun, mən yol gəlmişəm. Halım yoxdu. Bir az 

çörək ver yeyim, sonra sənin yuxunu yozum. 
Padşah əmr elədi, kişiyə yemək-içmək gətirdilər. Kişi yeyib-

içəndən sonra dedi: 
− Padşah sağ olsun, nə yuxu görübsən? 
Padşah dedi: 
− Yuxumda gördüm ki, göydən yerə canavar yağır. 
Kişi dedi: 
− Padşah sağ olsun! Böyük adam böyük yuxu görər. Sənin 

şəhərində adamlar bir birini çalıb-çapır, bir-birini öldürürlər. Ona 
görə də sən yuxunda görübsən ki, göydən canavar yağır. 

Padşah baxıb gördü ki, doğrudan da kişinin dediyi kimidi, o 
saat kişiyə bir kisə qızıl verib yola saldı. Kişi yolda fikirləşdi ki, 
“Ey dadi-bidad, mən nə edirəm. Əgər mən gəldiyim yolla 
qayıtsam, gərək qızılın yarısını ilana verəm. Hazır başqa yolla 
gedim qızılın hamısını özümə götürərəm”. 

Kişi başqa yolla gedib qızılı evinə gətirdi. Oğluna-qızına 
paltar , yemək-içmək aldı. Uşaqlar başladı sevinib gülməyə. 
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İndi bunlar sevinib-gülməkdə olsun, sizə kimdən deyim, 
kimdən xəbər verim, yenə həmin padşahdan. Padşah yenə yuxu 
gördü. Vəziri yanına çağırıb dedi: 

− Vəzir, filan yerdə belə bir adam var. Get onu tap gətir, 
mənim yuxumu yozsa, təkcə o yozacaq. 

Vəzir yola düşdü. Gəlib kişini tapdı, dedi: 
Padşah səni çağırır. Yenə yuxu görüb , deyir təkcə o adam 

mənim yuxumu yoza bilər. 
 Kişi öz-özünə fikirləşib dedi: 
− Ey dadi-bidad, mən nə bilirəm yuxu açmaq nədi. Indi mən 

nə edim. Mənə də ilan öyrətmişdi. Mən padşahın yuxusunu 
düzgün aça bilməsəm, mütləq mənim boynumu vurduracaq. 
Onsuz da mənimki elə də ölümdü, belə də ölümdü. Gedim yenə 
məni ilan öldürsün. Vəzirə dedi: 

− Get, sabah gələrəm. 
Sabah açıldı, üstünüzə xeyirli sabahlar açılsın, kişi yenə gəldi 

ilan olan yerə, yolu çıxmağa başlayanda ilan səsləndi: 
− Gəl, gəl. 
Kişi dedi: 
− Gəlirəm, özüm də ölümdən qorxmuram. 
İlan dedi: 
− İndi mən səni elə öldürüm ki, heç izin-tozun da qalmasın. 
Kişi dedi: 
− Mən dedim ki, ölümdən qorxmuram. Məni padşah 

öldürüncə sən öldürsən yaxşıdı. 
İlan baxıb gördü ki, bu kişi ölümdən yenə qorxmur. Dedi: 
− Padşah yenə yuxu görüb, nə deyəcəksən? 
Kişi dedi: 
− Mən heç bir şey bilmirəm . Ona görə də sənin yanına 

gəlmişəm. Ya öldür, ya da mənə bir yol göstər. 
İlan dedi: 
− Yaxşı, mən sənə bu dəfə də yol göstərərəm. Padşah yuxu-

sunda görüb ki, göydən yerə qılınc yağır. Bilirsən qılınc yağmaq 
nədi? 
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Kişi dedi: 
− Xeyr, bilmirəm nədi. 
İlan dedi: 
− Bil, agah ol ki, o padşah padşahlığa başladığı gündən o 

şəhərdə qonşu-qonşunu çapıb, qardaş-qardaşı öldürdü. O şəhər-
dən ölüm əskik olmadı. Ona görə də padşah belə yuxu görüb. 
Gedərsən padşah bu dəfə sənə iki pud qızıl verəcək, gətirərsən, 
yarı sənə, yarı mənə. 

 Kişi ilanla razılaşıb yola düzəldi. Az getdi, düz getdi, iynə 
yarım yol getdi. Axırı gəlib padşahın sarayına çatdı. Padşah yenə 
əmr elədi, kişiyə yemək-içmək gətirdilər. Kişi dincini alandan 
sonra dedi: 

− Padşah sağ olsun, yenə nə yuxu görübsən? 
Padşah dedi: 
− Yuxumda gördüm ki, göydən yerə qılınc yağır. 
Kişi dedi: 
− Padşah sağ olsun, böyük adam böyük yuxu görər. Sənin 

şəhərində qonşu-qonşunu öldürür, qardaş-qardaşı öldürür. Hamı bir-
birini çapıb talayır. Ona görə də sən yuxuda görübsən ki, göydən 
yerə qılınc yağır. Padşah gördü ki, kişi deyənlərin hamısı doğrudur. 

Padşah dedi: 
− Mən sənə iki pud qızıl, üstəlik bir qılınc, bir dənə də at 

verirəm. 
Kişi qızılı atdı atın belinə, özü ata minib, qılıncı belinə qurşadı, 

dərələrdən yel kimi, təpələrdən sel kimi gəlib düz çatdı ilan olan 
yerə. Öz-özünə fikirləşdi ki, mən niyə iki pud qızılı ilana vermə-
liyəm. Yaxşısı budu ilanı öldürüm, qızılın hamısı mənə qalsın. 

Elə ki, kişi ilanın yanına çatdı, qılıncı çəkib ilanı öldürmək istədi. 
İlan yuvasına qaçan zaman quyruğu eşikdə qaldı. Kişi qılıncı atıb 
ilanın quyruğunu qopardı, qızılları evinə gətirib böyük evlər tikdirdi, 
yaxşı yaşamağa başladı. Bu kişi yaxşı yaşamaqda davam etsin, indi 
sizə kimdən xəbər verim, yenə də həmin o padşahdan. Padşah yenə 
yuxu gördü, vəziri yanına çağırıb dedi: 

Get həmin o adamı yanıma çağır, gəlsin yuxumu yozsun. 
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Vəzir gəlib həmin kişini tapıb dedi: 
− Padşah yuxu görüb yenə səni çağırır. 
Kişi bir ah çəkib dərdini fikirləşməyə başladı. Bir az fikirləşib 

öz-özünə dedi: 
− Mən indi nə edim, kimin yanına gedim. Məni padşah ça-

ğırıb, mən nə cavab verim. Cavab verə bilməsəm mütləq padşah 
məni öldürəcək. 

O çox fikirləşdi, yadına yenə ilan düşdü. Dedi: 
− Yenə qoy gedim, öldürsə də məni ilan öldürsün. Kişi az 

getdi, üz getdi, ilan olan yerə çatdı. İlan kişini görüb səsləndi. 
İlan səsi çıxanda kişinin dizləri əsməyə başladı. Bu kişi iki dəfə 
ilanın yanına gələndə ölüm istəyirdi, indi isə yaşamaq istəyir. 
Kişi qorxa-qorxa ilana yaxınlaşanda ilan dedi: 

− Qorxursan? 
Kişi dedi: 
− Niyə qorxmayım, mən sənə çox pislik etmişəm. Bir dəfə 

qızılı apardım, bir dəfə də quyruğunu kəsdim. 
İlan dedi: 
− Eybi yoxdu, qonşu-qonşunu öldürür, qardaş-qardaşı öldürür. 

Sən də mənim bir parça quyruğumu kəsdin. Bilirsənmi padşah nə 
yuxu görüb? 

Kişi dedi: 
− Xeyr, bilmirəm. 
İlan dedi: 
− Padşah yuxusunda görüb ki, göydən yerə quzu yağır. Quzu 

yağmaq bilirsən nədi? 
Kişi dedi: 
− Xeyr, bilmirəm. Nədi? 
 İlan dedi: 
Göydən quzu yağmaq odu ki, daha padşahın şəhərində qonşu-

qonşu ilə dalaşmır, qardaş-qardaşı öldürmür. Indi padşahın şəhə-
rində əmin-amanlıqdı. Gedib padşaha deyərsən ki, padşah sağ ol-
sun, indi papağını yan qoyub rahat yata bilərsən. Sənin şəhərində 
hər şey öz qaydasındadı. 
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Kişi ilana razılıq edib yola düzəldi. Gəlib padşahın sarayına 
çatdı. Padşah əmr elədi, kişiyə yemək-içmək gətirdilər. Kişi din-
cini alandan sonra dedi: 

− Padşah sağ olsun, nə yuxu görübsən? 
Padşah dedi: 
− Yuxuda gördüm ki, göydən yerə quzu yağır. 
Kişi dedi: 
− Padşah sağ olsun. Böyük adam böyük yuxu görər. Göydən 

quzu yağmaq odu ki, sənin şəhərində daha qonşu-qonşu ilə dalaş-
mır, qardaş-qardaşı öldürmür. Padşah sağ olsun, indi siz rahat 
yata bilərsiniz.  

Padşah gördü ki, hər şey doğrudan kişinin dediyi kimidi. 
Padşah kişiyə bir at verdi, üç pud qızıl verib yola saldı. Kişi qızılı 
atın belinə atıb yola düzəldi. Axır ki, ilan olan yerə çatdı. İlan 
kişini görüb səslədi: 

− Hə, qardaş, gəldin? 
Kişi atın belindən endi, xurcunu açıb qızılı tökdü ilanın 

qabağına, dedi: 
− Bu qızılın hamısı sənindi. Birinci dəfə bir pud qızıl apardım, 

ikinci dəfə iki pud qızıl apardım . Bu həmin üç pud qızıldı ki, 
gətirmişəm sənə. 

İlan dedi: 
− Mənə qızıl lazım deyil. Bu qızılları apar evinə xərclə, kasıb-

lığın daşını at. Sən elə vəziyyətə düşmüşdün ki, özün ürəkdən 
ölüm istəyirdin. İndi isə gedib sakit yaşaya bilərsən. Amma heç 
zaman yaxşılığı unutma.  

Kişi evinə gəldi, xoşbəxt həyat sürməyə başladı. Sizdə deyin-
gülün xoşbəxt həyat sürün.  

Göydən üç alma düşdü. Bir mənim, biri sizin, biri də nağıl 
danışanın. 
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BALIQLARIN SİRRİ 
 
Biri vardı, biri yoxdu, Allahdan qüdrətli heç kim yoxdu. Bir 

şəhərdə bir balıqçı vardı. Balıqçı balıqçılıqla məşğul olub, ailəsini 
dolandırırdı. Bir gün balıqçı yenə balıq tutmağa getmişdi. Bu 
səfər toruna dörd ala bəzək balıq düşdü. Kişi balıqları götürüb 
evinə gəldi. Arvadına tapşırdı ki, balıqları təmizləyib bişirsin. 
Arvad balıqları görən kimi ərinə dedi: 

 − Ay kişi, apar bu balıqları padşaha ver, o sənə əvəzinə qızıl 
verər. 

  Kişi balıqları götürüb padşahın yanına gətirdi. Dedi: 
  − Qibleyi-aləm sağ olsun, sənə balıq gətirmişəm. 
Padşah balıqları aldı, kişiyə bir qədər pul verib razı saldı. 

Padşah vəzirə dedi: 
− Vəzir, apar bu balıqları aşbaza ver, de ki, bunları qızartsın. 
  Vəzir balıqları aşbaza verdi. Aşbaz balıqları təmizləyib, 

tavanın içinə saldı. Balıqlar qızarmağa yaxın divar yarıldı, için-
dən bir qız çıxdı, əlində çubuq. Divardan çıxan qız çubuğu tavaya 
vurdu, o saat balıqlar başlarını qaldırıb, “itaət edirik”, “itaət 
edirik” dedilər. Sonra qız yox oldu. Bunu görən aşbaz bihuş olub 
yerə yıxıldı. 

Vəzir gəlib gördü ki, aşbaz yerə yıxılıb, balıqlar da qapqara 
yanıb. Tez onu ayıltdı. Aşbaz başına gələn əhvalatı vəzirə nağıl 
etdi. Vəzirdə padşaha danışdı. Padşah dedi: 

  − Gərək mən öz gözlərimlə görəm. 
Balıqçını çağırıb yenə balıq gətirməsini tapşırdı. 
Balıqçı gedib dörd balıq gətirdi. Balıqları verdilər aşbaza, 

vəzirnən padşah da gizləndilər. Aşbaz balıqları təmizləyib tavaya 
saldı. Balıqlar qızarmağa yaxın divar yarıldı, divardan əlində 
çubuq bir qız çıxdı, çubuğu tavaya vurdu. Balıqlar o saat başlarını 
qaldırıb, “itaət edirik”, “itaət edirik” dedilər. Sonra qız divarın 
içində yox oldu. Padşah dedi: 

− Gərək bu sirri öyrənəm. 
Balıqçını yanına çağırıb dedi: 
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− O balıqları haradan tutubsan? 
Balıqçı dedi: 
− O iki dağın arasında bir göl var, oradan tutmuşam. 
Padşah hökm etdi ki, tədarük görün, balıq tutmağa gedirik. 

Tədarük görüldü, qoşunla yola düşdülər. Az getdilər, üz getdilər, 
gəlib həmin gölün yanına yetişdilər. Padşah gördü ki, gölün 
içində o qədər rəngarəng balıq var, gəl görəsən. Vəzirə dedi: 

− Vəzir, sən qoşunla çıx get məmləkətə, mən də sonra gələrəm. 
Vəzir qoşunla çıxıb gedəndən sonra padşah gölün ətrafını gəz-

məyə başladı, lakin bir insana rast gəlmədi. Gördü yaman acıb. 
Dedi ki, gedim görüm buralarda evdən-zaddan bir şey yoxdurmu, 
bir az çörək yeyəm. Gəzə-gəzə gəlib bir böyük imarətə çıxdı. 
Gördü imarətin qapıları açıqdı. Həyətdəki fəvvarələr qızıldan, 
hovuzun ətrafı gümüşdəndi. Amma evdə heç kəs yoxdu. O yana 
baxdı, bu yana baxdı, ev yiyəsini səslədi, heç kəs səs vermədi. 

Padşah başladı otaqları gəzməyə. Birdən aşağıdan qulağına 
bir zarıltı gəldi. Düşdü aşağı, gördü bir cavan oğlan, gözəllikdə 
onun tayı-bərabəri yoxdu. Qurşaqdan aşağı daşdı. Padşah oğlana 
salam verib əleyk aldı. Oğlan padşahdan haradan, nəyə görə 
gəldiyini soruşdu. Padşah dedi: 

− Oğul, mən buradakı balıqların sirrini öyrənməyə gəlmişəm. 
Oğlan dedi: 
− Mən balıqların sirrini bilirəm, orada otu, mən sənə 

danışaram. 
Oğlan başına gələn əhvalatı nağıl etməyə başladı:  
− Qulaq as mənə, vaxtı ilə atam bu şəhərin padşahı idi. Əmim 

də vəzir idi. Əmimin bir qızı var idi, gözəllikdə tayı-bərabəri yox 
idi. Biz bir-birimizi uşaqlıqdan sevirdik. Nəhayət, biz evləndik. 
Evlənəndən sonra atam da, əmim də öldü. Mən atamın yerinə pad-
şah oldum. Biz getdikcə bir-birimizi daha çox sevirdik. Çox yaxşı 
gün keçirirdik. Bir gün əmim qızı mənə dedi ki, əmioğlu, mən 
hamama gedirəm. O, hamama getdi. Mən iki qulluqçu çağırdım. 
Qulluqçular yanımda oturdular. Onlar şirin-şirin söhbətlər edirdi-
lər. Mən bunların söhbətinə qulaq asa-asa məst düşdüm. Qulluq-
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çular məni yatmış bilib başladılar söhbət etməyə. Eşitdim ki, qul-
luqçunun biri o birisinə deyir: “Hayıf bizim bu ağamıza ki, bu mə-
lun əmisi qızını saxlayır. Hər gecə bu fahişə ağaya bir piyalə şərab 
verir. Şərabın içinə bihuşdarı töküb ağanı yuxuya verir. Yazıq 
ağamızın xəbəri olmur, qız gecə durub bir murdar qara qulun yanı-
na gedir. Gərək ağamız şərabı gizlincə içməsin, sonra özü görər ki, 
nələr var”. Bu sözləri padşah yaxşıca eşidir. Bu vaxt arvadı ha-
mamdan gəlir, ərini qaldırır. Qulluqçular yemək-içmək gətirib dü-
zürlər, sonra çıxıb gedirlər. Ərlə arvad başlayırlar çörək yeməyə. 
Yeyib qurtarandan sonra qız ərinə də, özünə də şərab süzür. Ərinə 
bihuşdarı olan piyaləni verir, özünə başqasını götürür. Oğlan şərabı 
içmir, gizlincə yerə tökür, arvadı elə bilir içdi. Oğlan axşamnan 
yerinə uzanır, ozünü yuxuluğa vurur. Arvadı elə bilir ki, əri yatır. 
Gecədən xeyli keçmiş durur yerindən, ərinin paltarını geyinib 
qılıncını da götürüb evdən çıxır. Padşah da tez bunun arxasınca 
çıxır. Qız gəlib bir xarabaya girir. Padşah xarabanın bacasından 
baxıb görür ki, xarabanın içində cüzam xəstəliyinə tutulmuş bir qa-
ra qul yatır. Arvadı içəri girən kimi qara qul qışqırır ki, ey ağların 
ən murdarı, niyə yubandın, mənim qara qohumlarım gəlmişdi. 

Qız başlayır yalvarmağa: 
− Bağışla məni, qurban olum sənə, mənim əzizim. 
Qız deyir: 
− Yeməyə nəyin var? 
Qul deyir: 
− Tavada siçan sümüyü var, götü gəmir, küpədə də şərab var, iç. 
Qız götürüb siçanın sümüklərini yeyir, şərabı da içir, sonra 

qara qulun yanına girib yatır. Bu vaxt padşah bacadan enir, 
qılıncını götürür, qara qul yatdığı yerdə qılıncı elə vurur ki, qulun 
şah damarı kəsilir. Oğlan oradan çıxıb bir başa evə gəlir. Qız qulu 
vuranı görmür, qul da ölümcül yaralanır, lakin ölmür. Oğlan 
səhər açılanda görür ki, qız yanındadı, özü də yaman pərişandı, 
için-için ağlayır. Oğlan soruşur: 

− Əmiqızı nə olub ki, ağlayırsan? 
Qız deyir: 
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− İki qardaşım ölüb, onlar yadıma düşüb, indi mən qırx gün 
yas tutmalıyam, qırx gün məni danışdırma, mən nə edərəm, özüm 
bilərəm. Bir də sabah burda bir gümbəz tikdirməlisən, içinə də bir 
sandıq qoyacam. Hər gün gedib orada ağlayacağam. 

Oğlan deyir: 
− Yaxşı, sən deyən olsun.  
Səhərisi gümbəz tikilməyə başlayır. Bir neçə gündən sonra 

gümbəz hazır olur, içində də bir sandıq. Qız hər gecə gedib 
gümbəzin içində ağlayır, gündüz gəlir. Bir gün gördüm ki, əmim 
qızı yaman ağlayır, özü də gündüzlər də evə gəmir. Sən demə, 
qara qulu gətirib sandığın içinə qoyub gecə-gündüz ağlayır. Qul 
da danışa bilmir. Axır bir gün cana gəlib dedim: 

− Ay əmiqızı, bu qədər ağlamaq yaxşı deyil, yetər. Qız mənə 
çox hirsləndi. Dedi ki, itil gözümdən, murdarın biri murdar. 

Mən çıxıb bu otağa gəldim. Bir də gördüm ki, əmim qızı 
əlində bir cam su gəlir. Gəlib mənim yanımda bir vird oxudu, 
suyu da üstümə səpdi. Mən o saat qurşaqdan aşağı daş oldum. Bu 
sirri heç kim bilməsin deyə bütün şəhərin adamlarını balıq edib 
gölə doldurubdu. İndi bir səhər, bir axşam gəlir, məni qamçı ilə o 
qədər döyür ki, canımdan qanlar axır. Sonra qədildən, keçi 
qılından paltar geydirir. Bu paltar da məni yandırır. 

Padşah cavan oğlandan soruşdu ki, yaxşı, indi o nə vaxt 
gələcək. Oğlan dedi: 

− İndi onun gələn vaxtıdı, sən bir yerdə gizlənməlisən. 
Arvad ərinin yanına gələndə padşah başqa yolla gedib tez 

qulun başını kəsib meyidini gizlədir, onun paltarını geyinib, 
yerinə uzanır. Sonra qız gümbəzə gəlir, soruşur: 

− Ey mənim əzizim, ey mənim sevgilim, niyə danışmırsan? 
Padşah qulun səsinə oxşar səs çıxararaq deyir: 
− Mən ona görə danışmıram ki, sən cavan ərini hər gün 

döyürsən, onun günahı mənə əziyyət verir, get onu azad et. 
 Qız padşahın səsini eşitcək sevinib deyir: 
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− Mənim əzizim, itaət eylərəm, təki sən danışasan. Qız əlində 
bir cam su ərinin yanına gəlir, bir vird oxuyur, suyu oğlanın 
üstünə səpir, oğlan daşdan təmizlənir. 

Arvad qulun yanına gəlib deyir: 
− Ey mənim əzizim, dur, danış. Qulun yerinə yatan padşah 

deyir get, indi də şəhərin adamlarını balıqdan təmizlə. 
Qız deyir: 
− Baş üstə, itaət eylərəm. 
Bir cam su götürür, gəlir həmən gölün yanına, bir vird oxuyur, 

suyu səpir. Bütün balıqlar adam olur, hərə öz işinə gedir. Arvad 
qulun yanına gəlib deyir: 

− Ey mənim əzizim, ey mənim sevgilim, barı indi danış, 
söylə, dur ayağa. 

Padşah deyir: 
− Gəl əlimdən tut, qalxım. Qız əlini verən kimi padşah 

qılıncla qızın başını kəsir. Padşah oradan çıxanda görür daş olan 
oğlan yazıq-yazıq qapının yanına durur. Padşah deyir: 

− Oğul, onu öldürdüm. 
Yenidən oğlanı padşah seçirlər. Burada da bir neçə gün 

qaldıqdan sonra padşah deyir: 
− Oğul, daha mən getməli oluram. İndi mənimlə gedirsən, 

yoxsa burada qalırsan? 
Oğlan deyir: 
− Bir halda ki, sən məni bu dardan qurtardın, mən səninlə 

gedəcəyəm. Nə qədər yoldu buradan ora? 
Padşah deyir: 
− Bir günə gedib çatarıq. 
Oğlan deyir: 
− Xeyr, səni o arvad tilsimə salıb gətirib, buradan oraya bir 

illik yoldu. 
Bir illik azuqə götürürlər, başlayırlar yol getməyə. Az gedirlər, 

üz gedirlər, dərə-təpə düz gedirlər, nəhayət, gəlib padşahın vilayə-
tinə çatırlar. Sirr açılır. Padşah balıqçını çağırır, özünə vəzir edir. 
Oğlana da yarım padşahlıq verir. Yaxşı kef edib ömür sürürlər. 
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Göydən üç alma düşdü, biri mənim, biri özümün, biri nağıl 
deyənin. Siz sağ, mən salamat, siz yüz yaşayın, mən iki əlli, hansı 
çoxdu onu siz götürün. 

 
QƏMSİZ ƏHMƏD 

 
Biri vardı, biri yoxdu, allahdan qüdrətli heç kim yoxdu. Bir 

şəhərdə iki qardaş yaşayırdı. Böyük qardaş padşah, o biri qardaş 
isə onun vəziri idi. Bu qardaşların malları, dövlətləri, yaşamaq-
ları, yemək-içməkləri bir idi. Ümumiyyətlə, çox mehriban 
qardaşlar idilər. Günlərin birində hər iki qardaşın arvadlarının 
sancısı tutur. Padşahın qızı, vəzirin oğlu olur. Rəmmallar yığılıb 
qızın adını Sənəm, oğlanın adını Əhməd qoyurlar. Qardaşlar əhd 
bağlayırlar ki, beşikkərtmə olacaqlar. 

Bəli, uşaqlara xüsusi dayələr ayrılır, bunları böyütməyə başla-
yırlar. Günü-gündən uşaqlar boy atır, böyüyürlər. Bir gün vəzir 
xəstələnir, yeganə oğlunu padşaha tapşırıb ölür. Bunun yerinə 
başqası vəzirliyə keçir.  

Əhmədlə Sənəm böyüyüb həddi-buluğa çatırlar. Əhmədlə 
Sənəm bir-birini elə saf, dərin məhəbbətlə sevirlər ki, bir dəqiqə 
bir-birlərini görməyəndə darıxırlar. Əhməd görür ki, artıq vaxt 
gəlib çatmışdır. Ona görə də əmisinin yanına adam göndərib, Sə-
nəmi özünə istəyir. Padşah buna çox sevinir, hələ cavab vermə-
mişdən qabaq vəzirlə məsləhətləşməyi vacib bilir. Demə vəzir də 
hiyləgərin biri imiş. Vəzir padşaha deyir: 

− Padşah sağ olsun, nə olsun ki, qardaşın oğludu. Atası yox, 
heç bir şeyi yox, onun nəyinə sustayıb, qızını bədbəxt edirsən? 
Elə isə gətir ver mənim oğluma. 

Vəzirin sözləri padşahın beyninə batır, Əhmədə “yox” cavabı 
verir. Əhməd nə qədər adam göndərirsə, mümkün olmur. Axırda 
Əhməd hirslənib atasının malını, dövlətini istəyir. Padşah Əhmə-
də heç nə verməyib onu evdən qovur. Əhmədin anası bu dərdə 
dözməyib xəstələnib ölür. Əhməd görür ki, hər yerdən əlacı kə-
sildi. Əlinə bir çomaq alıb başlayır yol getməyə. Az gedir, üz 
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gedir, dərə-təpə düz gedir. Gəlib bir dağın ətəyində meşəyə rast 
gəlir. Burada qalmağı məsləhət bilir. Meşənin gizlin yerində 
özünə bir daxma düzəldir. Əhməd görür ki, yaman acıb, deyir 
gedim bir az ov ovlayım gətirim. Əhməd gedib bir az quş ovlayıb 
gətirir. Bu vaxt qabağına bir tülkü çıxır. Əhməd tülkünü vurmaq 
istəyir, amma tülkü yazıq-yazıq düz onun gözünün içinə baxır. 
Əhmədin tülküyə yazığı gəlir, onu vurmur. Ovladığı quşun içala-
tını tülkünün qabağına atır. Hər gün Əhməd gedib ov ovlayır, 
gətirdiyi ətdən tülküyə də verir. Bir gün tülkü meşədə gəzdiyi 
yerdə qabağına bir ayı çıxır.  

Ayı deyir: 
− Ay tülkü bəy, sən nə yeyirsən ki, belə qıpqırmızı qızarıbsan. 
Tülkü deyir: 
− Ey sağ olmuş, mən qızarmayanda bəs sən qızaracaqsan? 

Mənim elə ağam var ki, ov ovlayıb gətirir. Gətirdiyi ətlərdən 
mənə də verir. 

Ayı deyir: 
− Ay tülkü bəy, bir məni də aparsana onun yanına, acından yeriyə 
bilmirəm. 

Ayı ilə tülkü bərabər Əhmədin yanına gəlirlər. Əhməd ayını 
görən kimi qorxur, tez gətirdiyi ov ətindən kəsib, bunlara verir. 

Günlərin birində də ayı ilə tülkünün qabağına bir pələng çıxıb 
deyir: 

− Ay tülkü bəy, ay ayı bəy, siz harda yeyirsiniz ki, belə 
qıpqırmızı qızarırsınız. 

Ayı ilə tülkü bir ağızdan deyirlər ki, bizim elə ağamız var ki, 
hər gün ov gətirib bizə də verir. İstəyirsən gəl sən də gedək. Pələng 
də bunlara qoşulur. Bu yolla bunlara canavar, zümrüd quşu da 
qoşulur. Heyvanların hamısı Əhmədin yanına gəlirlər. Əhməd 
bunları görən kimi qorxuya düşür ki, məni bu saat yeyəcəklər. Tez 
gətirdiyi ov ətinin hamısını kəsib heyvanlara atır. Hər gün Əhməd 
gedib ov ovlayır, gətirib bir az özü yeyir, qalanlarını isə heyvanlara 
verirdi. Axşamlar isə dərdli- dərdli daxmada otururdu. Heyvanlar 
isə daxmanın dörd tərəfində keşik çəkirdilər. 
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 Günlərin bir günündə yenə Əhməd fikirli oturduğu zaman 
heyvanlar öz aralarında danışırlar ki, görək bizim ağamız niyə 
hey fikirləşir? Heyvanlar razılaşıb, tülkünü Əhmədin yanına 
göndərirlər. Tülkü içəri girib görür ki, Əhmədin qaşqabağından 
zəhrimar tökülür.  

Tülkü soruşur: 
− Ay ağa, səbəb nədi ki, sən hey belə dərdli oturursan? Bir 

bizə də desən, bəlkə sənin dərdinə əlac elədik. 
Əhməd deyir: 
  Mən özüm öz dərdimə əlac edə bilmədim, siz nə əlac 

edəcəksiniz? 
Bunu deyib o, gətirdiyi ov ətindən heyvanlara paylayır. Lakin 

tülkü ətə dişini də vurmur. Gözünün yaşını sel kimi axıdır. 
Əhməd naəlac qalıb, tülküyə deyir ki, mən bu ölkənin padşahının 
qızını sevirəm. O da mənim əmim qızıdı. Lakin bizi bir-birimiz-
dən ayırdılar. Buna görə də mən dərdliyəm. Tülkü eşiyə çıxıb 
əhvalatı heyvanlara söyləyir, bu işdə Əhmədə kömək etməyə söz 
verirlər. Səhər açılır, tülkü zümrüd quşuna deyir ki, get şəhərə, 
kimin qapısında qırmızı parça varsa, caynağınla qap gətir. 
Zümrüd quşu uçub gedir. Bir azdan sonra qırmızı don cırığı tapıb 
gətirir. Tülkü bu parçanı geyinib, özünə bəzək-düzək verir. Quşla 
pələngə deyir ki, mənimlə gəlin. Mən özümü qızın həyətinə salıb 
oynayacağam. Qız çıxıb eyvandan mənə baxanda, quş tez onu 
götürüb pələngin üstünə atsın, pələng də bura gətirsin. 

 Heyvanlar razılaşıb yola düşürlər. Az gəlirlər, üz gəlirlər, 
gəlib padşahın imarətinə çatırlar. Tülkü tez bir yolla özünü həyətə 
salır. Başlayır hovuzun qırağında oynamağa. Quş göydə, pələng 
isə pusquda durur. Tülkü elə gözəl oynayır ki, bunu görən 
qarabaş tez xanımı çağırır: 

− Xanım, xanım bir eyvana çıx, gör tülkü necə gözəl oynayır.  
Xanım eyvana çıxıb tülkünün oynamağına baxır. Bu vaxt 

zümrüd quşu tez qızı qapıb pələngin üstünə atır. Pələng isə qızı 
düz Əhmədin daxmasına gətirir. Heyvanlar yığılırlar ki, Əhməd 
ovdan hələ gəlməyib, tez onun qabağına gedirlər. Əhməd görür 
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ki, heyvanlar ona tərəf gəlir. Öz-özünə deyir, yəqin acdılar. 
Gətirdiyi ətdən kəsib heyvanlara verir. Heyvanlar ətə əhəmiyyət 
verməyib Əhmədin qabağında hoppanmağa başlayırlar. Tülkü 
Əhmədin başından o yana-bu yana sıçrayır. Əhməd deyir ki, 
yəqin bunlarda bir iş var. Nəhayət, gəlib daxmaya çatırlar. 
Əhməd içəri girəndə gözlərinə inanmır. İki sevgili bir-birinə 
sarılır. Haçandan haçana ayılıb söhbət edirlər. 

Bunları burada qoyaq, görək padşah nə elədi. Bəli, elə ki qızı 
heyvanlar gətirdilər, padşaha xəbər getdi ki, deməzsənmi qızı bir 
zümrüd quşu caynağına alıb apardı. Padşah qoşun çəkib haray 
salır, heç bir fayda vermir. Araya adamlar salır, qızı axtarır, heç 
qızı gördüm deyən olmur. Padşah əlacdan kəsilib, bir küpəgirən 
qarı çağırır, ona özü ağırlıqda qızıl verəcəyini söyləyir ki, qızın-
dan bir xəbər gətirsin. Qarı razı olur. Küpəsinə girib göyə qalxır. 
Bir qədər yol gedəndən sonra gəlib bir meşənin üstünə çatır. 
Görür meşənin içində bir şey qaralır. Meşənin qırağına enib, dax-
maya sarı getməyə başlayır. Qız qarını görən kimi sevindiyindən 
bilmir nə etsin. Deyir:  

− Ay nənə, nə yaxşı gəldin, burada heç adam yoxdu ki, barı 
söhbət edəsən. Yaxşı oldu gəldin, yaman darıxırdım. 

Qarı bir neçə gün qızın yanında qalır. Bir gün qarı qıza deyir: 
− Qızım, gəlsənə bir bu meşəni gəzək. 
Qız razı olur. Bunlar bir az daxmadan aralanırlar. Birdən qızın 

gözü küpənin içinə sataşır. Deyir: 
− Ay nənə, burada nə gözəl şəkillər var. 
Qarı sevincək halda qızı küpəyə salır ki, yaxşı bax, çoxdan bir 

şey görmürsən. 
Qız küpəyə girən kimi qarı tez küpədən yapışıb göyə qalxır. 

Qızı düz atasının evinə gətirir.  
Axşam Əhmədlə heyvanlar evə gəlirlər ki , nə qız var, nə qarı. 

Oğlan qarının kələyini başa düşür. Qarını evdə tək qoymağına 
peşiman olur. Yenidən Əhməd qəm-qüssəyə, yasa batır. Bu vaxt 
tülkü quşa deyir:  

− Get indi də sarı parça gətir. 
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Quş göyə qalxır, bir az keçmir ki, bir sarı don gətirir. Tülkü 
bu donu geyinib, özünə bəzək-düzək verir. Quş, pələng, tülkü 
yola düşürlər. Bu yandan da Sənəmin toyudu. Qızı vəzirin oğluna 
verirlər. Qız isə qara geyib, yas tutur. Heyvanlar o vaxt yetişir ki, 
bu toy bir tamaşadı ki, gəl görəsən, çalan kim, oynayan kim, 
yeyən-içən kim. Xülasə, tülkü özünü düz həyətə salır, başlayır 
hovuzun qırağında oynamağa. Qarabaş bunu görən kimi qışqırır:  

− Ay xanım, ay xanım, bayıra çıx, tülküyə bax, bir az üzün 
gülsün. 

Sənəm bilir ki, bu həmin tülküdü, tez eyvana çıxır. Zümrüd 
quşu tez qızı qapıb pələngə atır. Qızı Əhmədin yanına gətirirlər. 
Toy yasa batır. Padşah bilmir nə etsin, qoşun çəkir, haray salır, 
heç bir fayda vermir. Axırda yadına qarı düşür. Qarını yanına 
çağırtdırır, deyir: 

− Qarı, nə istəyirsən verirəm, mənim qızımı tap gətir. 
Qarı deyir: 
− Padşah sağ olsun, daha mən gedə bilmərəm. Çünki oraya 

getsəm, o heyvanlar məni parça-parça edərlər. 
Padşahın hər yerdən əlacı kəsilir. Nəhayət, qonşu padşahlara 

namə göndərir ki, hərəniz mənə bir qoşun verin, bizim şəhərdə 
çoxlu canavar, pələng peyda olub. Zümrüd bundan xəbərdar olub, 
əhvalatı heyvanlara danışır. Tülkü deyir: 

− Quş, sən get bütün quşları yığ, hərəsinin də caynağında bir 
daş, ayı getsin bütün ayıları, canavar isə bütün canavarları yığsın. 
Tülkü də gedir o qədər tülkü yığır ki, bütün yer-göy tülkü ilə 
dolur. Padşah da bu tərəfdən qoşun çəkir. Tülkü şəhərə girəndə 
heyvanlara tapşırır ki, quşlar göydən daş yağdırsınlar, ayılar 
adamların belini qırsın, canavarlar qarınlarını dağıtsın, pələnglər 
də parçalayıb yesin, tülkülər də üzlərini-başlarını cırsın. Bu yolla 
heyvanlar bütün qoşunu darmadağın edirlər. Gedib qızla Əhmədi 
də meşədən gətirirlər. O gündən Əhməd olur padşah, Sənəm olur 
padşahın arvadı. Əhməd muradına yetir, siz də muradınıza yetin. 
Bunda sonra Əhməd qəmini unudur, Qəmsiz Əhməd adlanır. 
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ATA ÖYÜDÜ 
 
Biri varmış, biri yoxmuş, bir dövlətli kişi varmış. Bu kişinin 

gözünün ağı-qarası bir oğlu varmış. Oğlan həmişə dostları ilə 
yeyib-içib gəzər, çoxlu pul xərcləyərmiş. Bir gün atası oğlunu 
yanına çağırıb deyir: 

− Oğlum, boş gəzib pul xərcləmə. Bir peşə sahibi ol. Mən 
öləndən sonra var-dövlət dağılıb gedəcək, sən də küçələrdə 
qalacaqsan. 

Oğlan cavab verir ki, mənim elə sədaqətli dostlarım var ki, 
məndən ötrü canlarından da keçərlər. 

Yavaş-yavaş kişi qocalır, hiss edir ki, yaxın zamanlarda 
öləcək. Kişinin yaxşı bəzənmiş səkkiz otağı varmış. Otağının 
birində bir quyu qazdırır, quyuya qapaq qayırtdırır. Bu qapağın 
ortasında bir çəngəl qoydurur, oğlunu çağırıb deyir: 

− Oğlum, mən öləndən sonra bütün var-dövlət xərclənib 
gedəcək. Ona görə də o zaman zəlil yaşamaqdansa, gəlib özünü 
burdan asıb öldürərsən. 

Oğlan gülüb deyir: 
− Bəh, bəh, atam mənim fikrimi çəkir. Daha demir ki, mənim 

yaxşı dostlarım məni heç vaxt darıxmağa qoymazlar.  
Çox çəkmir ki, oğlanın atası xəstələnib ölür. Onun dostları 

başına yığılıb ona ürək-dirək verirlər, yeyib-içməyə çağırırlar. 
Oğlan kefdən, yeyib-içməkdən də bezir. Sonra qumara aparırlar. 
Oğlan bütün var dövlətini qumara qoyur. Oğlan bir neçə gün ac 
qalır, sonra dostlarının yanına gəlir. Gəlib görür ki, dostları 
yeyib-içir. Dostları oğlanı görəndə gülüb lağa qoyurlar. Biri 
gülüb deyir ki, səndən yaxşı hambal olar. Mənim heybəmi apar, 
sənə üç manat verim. Oğlan görür ki, dostları ona gülürlər. 
Atasının sözünü yadına salır, qəbiristanlığa, atasının qəbrinin 
üstünə gəlib ağlayır, deyir: 

− Ata, məni bağışla. Sən deyəni edəcəyəm. Zəlil yaşamaq-
dansa, namuslu ölmək yaxşıdı. 
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Oğlan həmin otağa gəlib özünü asmaq istəyir. Ayağının altına 
kötük qoyub, boğazından kəndirlə asılmaq istərkən kötük aya-
ğının altından qaçır, qapaq düşür. Oğlan görür ki, burada çoxlu 
mal-dövlət, qızıl var. O fikirləşir ki, atası onu ölməyə yox, mal-
dövlət sahibi olmağa çağırırmış. Oğlan bu mal-dövlət ilə dükan 
açır. Dostları bunu eşidib gəlirlər, ondan bu mayanı haradan 
almasını soruşurlar. Oğlan deyir: 

− Mənim mayam vardı. Atam qoymuşdu. Mən sizi yoxla-
yırdım. Siz dar gündə mənə kömək edənlərdən yox, müftə 
yeyənlərdənsiniz. 

Bundan sonra oğlan ailə qurur, ağıllı yaşamağa başlayır. 
 

AĞILLI QIZ 
 
Biri varmış, biri yoxmuş keçmiş zamanlarda bir yəhudi taciri 

varmış. Bu tacirin arvadı ölür. Tək bircə qızı qalır. Tacir daha 
arvad almır. O, öz qızına baxır, qız həddi-buluğa çatır. O, atasını 
çox istəyir, ancaq tacir fikir edir ki, bu gün-sabah qızı ərə 
gedəcək, var dövlət əldən çıxacaq, yaxşısı budu ki, kim nə bilir, 
qızı ələ keçirim, sonra isə evlənim. Bəlkə bir oğlum ola, mən 
öləndən sonra var dövlətə sahib ola. 

O, öz çirkin əməllərini qızına açmağa başlayır. Qız nə qədər 
yalvarır, ağlayırsa, tacir əl çəkmir. Qız çox ağıllı, savadlı idi. 
Görür ki, atası əl çəkməyəcək. Bir gün atası qıza deyəndə ki, 
hazırlaş nikah kəsdirəcəm, qız deyir ki, o ki, belədi mənim sənə 
bir tapşırığım var, əgər onu yerinə yetirsən razılıq verəcəm, 
yerinə yetirməsən özümü öldürəcəm. 

Tacir deyir: 
− Nədi tapşırığın? 
 Qız deyir: 
− Dənizin qırağında dördmərtəbəli bir bina tikdirərsən, hər 

mərtəbədə on otaq, cəmi qırx otaqdan ibarət olsun, hər otaqda 
birillik yemək şeyi olsun, suyu-çırağı hər nəyi lazımsa olsun. 
Evin dörd qırağına poladdan elə bir hasar çəkdirərsən ki, top 
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dağıtmaz olsun. Bircə qapısı olsun. Ancaq elə qapı olsun ki, açıb 
içəri girəndə bağlansın. Eşikdən açılmasın, dəniz tərəfdən nərdi-
van qoyarsan, dənizə enməyə qapısı olsun, örtəndə açılmasın. 
Əgər bu şeyləri düzəltsən, sənə gedərəm. 

Tacir sevindi, söz verdi ki, üç aya hamısı hazır olacaq. Üç ay 
ərzində saray hazır oldu. Gəlib qıza dedi ki, hər nə demişdinsə 
hazırdı. Qız dedi ki, gəl gedək, baxaq. Açarları da götürüb get-
dilər. Qız bütün hər şeyə baxdı, bəyəndi, dedi ki, indi nikah olar. 
Onlar evdən çıxdılar, qapı açıq qaldı. Bunlar darvazaya çatdılar. 
Qız dedi:  

− Sən qabağa çıx. 
Tacir qapıdan bayıra çıxan kimi, qız tez içəri tərəfdən vurub 

qapını bağladı. Özü də gedib evə girdi, ev qapısını da bağladı. 
Tacir nə qədər çalışdısa da, qız qapıları açmadı. Belə olanda tacir 
gedib Sultana şikayət elədi ki, arvadım mənim başıma iş açıb. 
Sultan yüz atlı göndərdi ki, gedib qapıları qırıb qızı gətirsinlər. 
Ancaq onlar gəlib nə qədər çalışdılarsa, qapını aça bilmədilər. 
Qız yuxarıdan dedi: 

− Gedin Sultana deyin ki, özü dəniz tərəfdən gəlsə mən 
onunla gedərəm, yoxsa heç kəsnən getməyəcəyəm. 

Bunlar gedib Sultana xəbər verdilər ki, qız deyir ki, Sultan 
özü gəmi ilə gəlsin. Sultan gəmiyə minib lap evin yanına gəldi, 
qızı çağırdı. Qız enib düz Sultanın yanına getdi. Bütün başına 
gələn əhvalatı Sultana danışdı. Qız Sultana dedi ki, məni də 
özünlə apar. Sultan qızı da götürüb getdi. Taciri də qovdu. 

Sultanın bir çirkin qızı var idi. Bu qızı da özünə ikinci qız 
elədi. İndi gəlin sizə xəbər verək Şah Abbasdan . 

Şah Abbas Sultana elçi göndərir ki, qızını ona versin. Sultan 
razı oldu. Şah xəbər göndərdi ki, filan günü gəlib qızı gətirəcək. 
Sultan bütün yollara gəbələr saldırıb hər yanı bəzətdi. O fikir 
elədi ki, öz çirkin qızını ərə verər. 

Şah gəldi. Toy düyün başladı. Şaha həmin tacirin qızını 
görsətdilər. Şah ona baxan kimi bəyəndi. Qız çox gözəl idi. Gəlin 
gedən vaxtı çirkin qızın başını bəzəyib kəcavəyə qoydular. Şah 
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qızın üzünə baxanda dəli oldu, qılıncını çəkib Sultana hücum 
etmək istəyəndə vəzir qoymadı, həmin tacirin qızını gətirib Şaha 
verdilər. Şah yoluna davam edib İrana getdi. 

Bunlar burada qalsın, gəlin sizə xəbər verim tacirdən. Tacir 
bütün əhvalatı bilib öz-özünə dedi ki, gərək qızımdan intiqam 
alam. Tacir çox bahalı mallarnan karvan çəkib gəldi İrana. 
Şəhərin kənarında əyləşdi. Artıq axşam düşdü. Ən bahalı 
qızıldan-gövhərdən bir bağlama düzəldib şaha bəxşiş apardı. 

Bir qədər söhbətdən sonra şah tacirə dedi ki, bu gecə qonaq 
qalsın. Tacir də bunu istəyirdi. Şah evə gəldi. Tacirlə bərabər 
axşamdan yedilər, içdilər, vaxt keçirdilər. Şah o biri otağa girib 
arvadına dedi ki, bir otaqda tacirlə özünə bərabər bir yer 
düzəltsin. Qız hər ikisinə yatmaq üçün yer düzəltdi. Qız şaha ərə 
gələndən sonra 9 ayın tamamında bir oğlan uşağı doğdu. Dünya 
yaranandan bəri hələ belə gözəl uşaq olmayıb, başının yarısı 
qızılı, yarısı gümüş rəngə çalırdı. Uşaq beşikdə yatanda, atası 
gecədə bir neçə dəfə yırğalayırdı.  

İndi isə tacirdən xəbər verək. Tacir o qədər gözlədi ki, Şah 
yuxuya getdi. Tez yerindən qalxıb asta-asta gəldi qız olan otağın 
qapısını açdı, tez cibindən almaz bıçağı çıxardıb uşağın boğazını 
kəsdi. Uşaq heç cınqırını da çıxartmadı, başı yerində qaldı. Tacır 
həmin bıçağı qızın döşəyinin altına qoydu. Sonra isə gəlib öz 
yerinə girdi. Qız səhər vaxtı oyandı. Gedib beşiyə baxanda gördü 
ki, beşiyin içi dolu qandı. Öz-özünə sakitcə ağlamağa başladı. 
Şah oyandı. Tacirdə qalxdı. Şah arvadının otağına girdi gördü ki, 
arvadı ağlayır. Arvadı Şaha xəbər verdi ki, uşağın başı kəsilib. 
Şah qəzəblənib gözətçi başçısını çağırtdırdı ki, mənim yataq 
xanəmə kim girib. Gözətçi başçısı and-aman elədi ki, heç quş da 
girməyib. Şah çox qəzəbli idi. Tacir dedi ki, Şah sağ olsun, niyə 
qəzəblənirsən? Burada üç nəfərik, axtarış aparaq, kimnən qanlı 
bıçaq çıxsa, sənin uşağının boğazını o kəsib. Şah qabaqcadan 
taciri yoxladı, sonra isə tacir Şahı yoxladı. Axırda gedib qızı 
yoxlayanda qanlı bıçaq qızın döşəyinin altından çıxdı. O saat Şah 
əmr etdi ki, qızın boynu vurulsun. Vəzirlər yığılıb dedilər ki, Şah 
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sağ olsun, zənən xaylağına belə zülm etmə. Gözlərini çıxart, 
uşağı da ver qucağına sərhəddən çıxart. Qızın gözlərini çıxarıb 
cibinə qoydular. Uşağı da qucağına verib bir qalın meşəyə 
buraxdılar. Axşam düşdü. Qız bir ağacın dibində oturub ağladı. 

Qız burada ağacın dibində oturan zaman ağacın başına iki 
göyərçin qondu. Göyərçinlər bir- birnə dedilər ki, gəl çağıraq, 
əgər yatıbsa, oyansın, oyaqsa qulaq assın. Qanadlarımızdan iki 
lələk buraxacağıq, gedib qucağına düşəcək. Ayağının altında 
bulaq var, oradan su axır. Həmin lələyin birini o suya batırsın, 
gözlərini də yerinə qoysun, sonra isə sulu lələyi gözlərinin üstünə 
çəksin, gözü sağalacaq. Sonra o biri lələyi də suya batırıb, uşağın 
başının düzgün yerinə qoyub, kəsilən yerinə hərləmə çəksin, uşaq 
diriləcək. Qız göyərçinlərin sözlərini eşidib, tez əlini qucağına 
aparıb lələkləri tapdı. O, cibindən gözlərini çıxardıb yerinə 
qoydu, əyilib lələyi suya batırıb gözünə çəkdi, o saat gözləri 
sağaldı. Qız tez o biri lələyi də suya batırıb, oğlunun başını 
düzəldib, kəsilən yerinə çəkdi. Uşaq o dəqiqə dirilib “ana” dedi. 
Sonra isə əmmək istədi. Qız su içib uşağa döş verdi, allaha şükür 
edib yalvardı. Gecə burada qalıb, sabahısı bütün günü yol gedib, 
axşam üstü bir açıqlıq yerə çatdı. Qız fikirləşdi ki, indi mən 
harada qalım ki, qurd-quş yeməsin. Gördü ki, bir balaca hündür 
yerdə bir qaya var. Qız gəlib bu qayanın yanına çatanda gördü ki, 
qayanın altı deşikdi. Qız dedi ki, yaxşı oldu. Girərəm burada 
səhərə kimi qalaram. Qız mağaraya girəndə gördü ki, bir qapı var, 
qapını açıb gördü ki iki çarpayı, ipəkdən yorğan-döşək var. 
Divardan isə iki qılınc asılıdı. Qız buna məəttəl qaldı, çox 
qorxdu. Fikrinə gəldi ki, yəqin buranın sahibi iki nəfərdi. Gəlib 
məni burda görsələr necə olar? Qız baxdı gördü bir qapı da var, 
açanda gördü ki, iki cavan at, gözləri par-par yanır. Ozü də atlar 
həmişə arpa yeyirlər. İki yəhər var qızıldan. Başqa bir qapını açdı 
gördü ki, böyük tövlədi, iki tərəfli axuru var, bağları qızıldan. 
Sonra saydı ki, yüz bağdı. Qız dedi ki, yəqin o ikisinin yüz adamı 
var. Yenə bir qapını açdı gördü ki, yüz çarpayı var, hamısı 
qızıldan. Daha bir qapını açanda gördü ki, bir böyük otaqdı, yüz 
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ədəd qızıldan oturmaq üçün kürsü, miz var. Başqa bir qapını açdı. 
Bu böyük bir mətbəx idi. Hər nə istəsən orada vardı. Onu da 
saydı ki, yüz boşqab, yüz qaşıq, yüz çəngəl, yüz nəlbəki, hər nə 
saydısa sayı yüz oldu. Hamısı da qızıl. Gecə oldu. Qız naəlac 
gedib iki çarpayı olan otaqda yatdı. Gördü ki, həmin gün heç kəs 
gəlmədi. Qız burada yaşamağa başladı. Oğlu on beş yaşına çatdı. 
At minməkdə, qılınc oynatmaqda tayı-bərabəri yox idi. 

İndi sizə kimdən xəbər verək, Şah Abbasdan. 
Şah Abbas vəzir Allahverdi xanı çağırıb dedi ki, mənimlə 

bərabər yüz nəfər çıxaq ov etməyə. Yüz adam atlanıb düşdülər 
yola. Meşədə bir ceyrana rast gəldilər, nə qədər çalışdılar, vura 
bilmədilər. Dalınca düşdülər, axırda gəlib bir səhraya çıxdılar. 
Bunlar çadır qurub dayandılar. 

Bir tərəfdən də qız qayanın başından hər şeyi görürdü. Tez 
oğlunu çağırıb dedi: 

− Oğul, o çadırları görürsənmi. Ata min get, orada olan o 
qırmızı çadırdakı adamlara ədəb-ərkanla salam ver. O qırmızı 
çadırda olan adam qoşunun başçısıdı. Sən de ki, mən sizi bu gecə 
qonaq çağırıram. Anam deyir ki, buyursunlar, özgə bir şey demə. 

Oğlan atı minib düz Şah olan çadıra çatdı, ora yaxınlaşıb atdan 
düşdü. Şaha ədəblə salam verdi. Şah bu oğlanı görəndə heyran qaldı, 
onun təklifini qəbul etdi. Şah vəzir Allahverdi xana əmr etdi ki, 
çadırları söksünlər, atlarını minib oğlanın dalınca getsinlər. Oğlan 
atdan düşüb onları evə təklif etdi. Hamı atdan düşdü, atları da özləri 
ilə mağaraya çəkdilər. Atları tövləyə bağladılar. Özləri isə yemək 
otağına daxil oldular. Axşam yeyib-içib yatdılar. Səhər hamı süfrə 
kənarında əyləşdi. Arvad oğlunu çağırıb dedi ki, o başda oturanı 
görürsənmi, elə et ki, bilməsin. Bu qızıl bıçağı onun cibinə qoy. 
Oğlan bıçağı Şahın cibinə elə qoydu ki, o heç nə hiss etmədi. Yeyib 
içəndən sonra qalxdılar ki, getsinlər. Qız oğluna dedi ki, get o 
böyüyə de ki, biz sizə heç bir pislik etmədik, nə üçün bizim bir qızıl 
bıçağımızı oğurladınız. Oğlan gedib dedi: 

− Biz ki, sizə heç bir pislik etmədik, bəs siz nə üçün bizim bir 
qızıl bıçağımızı oğurladınız? 
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Şah qəzəblənib vəzir Allahverdi xana əmr etdi ki, yoxla, ki-
min üstündən bıçaq çıxsa, boynu vurulsun. Vəzir hamını yoxladı, 
heç nə tapmadı, Şaha dedi ki, Şah sağ olsun, heç kəsdə yoxdu. 
İndi ikimiz qalmışıq, gəl məni də sən yoxla. Şah vəziri yoxlayıb 
heç nə tapa bilmədi. Şah vəzirə dedi: 

− Gəl sən də məni yoxla. 
  Vəzir əlini Şahın cibinə salanda bıçaq əlinə gəldi. Şah 
baxdı ki, günahkardı. 

Belə olanda qız qapını açıb Şaha dedi: 
− Ay utanmaz Şah, heç ana da öz oğlunun başını kəsərmi?! 

İndi bil ki, allah məni saxladı. O həmin oğlan sənin oğlundu. 
Belə deyəndə Şah özündən getdi. Ayılanda öpüşdülər, görüş-

dülər. Oğlanı bağrına basdı. Orada olan atın birinə oğlan, o biri 
ata isə anası minib Şahla bərabər saraya qayıtdılar. Şah yəhudi 
taciri tapdırıb, qatırın quyruğuna bağlatdı, parça-parça etdirdi. 
Özləri isə şad, xoşbəxt dövran sürdülər. 

 
ƏHMƏDİ-BİQƏM 

 
Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bu padşahın yeddi 

oğlu, bir qızı vardı. Bir gün padşah xəstələnir, oğullarını yanına 
çağırıb deyir: 

 − Mənim var dövlətimi yeddiniz də aranızda bölərsiniz. 
Ancaq bir vəsiyyətim var. Gərək yeddiniz də dünyanı gəzib dərd-
siz-qəmsiz oğlan tapasınız. Bir bacınız var, qızı o oğlana verə-
siniz ki, xoşbəxt olsun. Dünyada onun dərdi-qəmi olmasın.  

Bunu deyib padşah ömrünü oğlanlarına tapşırır. Oğlanlar 
atalarını el qaydası ilə dəfn edirlər. Bir az keçəndən sonra 
fikirləşirlər ki, artıq səyahətin vaxtıdı. Bəli, qardaşların hərəsi bir 
padşahın vilayətinə sarı yol getməyə başlayırlar. Az gedirlər, üz 
gedirlər, çaylar keçirlər, dağlar aşırlar, nəhayət kiçik qardaşdan 
savayı hamısı geri qayıdır. Xəbər gətirirlər ki, dünyada dərdsiz 
adam yoxdu. Hər yerdə dərd boğaza çıxır. 
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 Deyirlər kiçik qardaş şeytan olur. Kiçik qardaş gəzə-gəzə gəlib 
Misir padşahının vilayətinə çıxır. Əvvəlcə şəhərin gözəlliyinə 
məəttəl qalır. Bir az getdikdən sonra görür ki, bir bağ var, bir bağ 
var, gül gülü çağırır, bülbül bülbülü. Xülasə, nə başınızı ağrıdım, 
bağ nazlı, bəzəkli bir gəlinə bənzəyir. Oğlan öz-özünə deyir. 

  − Aha, deyəsən mən axtardığımı tapmışam. 
 Gəzə-gəzə gəlib padşahın imarətinə çıxır. Bu vilayətin pad-

şahının adı Əhməd idi. Oğlan qapını döyür. Padşah bunu yaxşı 
qarşılayır. Oğlanı evə aparır, süfrə açdırır. Oğlan əlini çörəyə 
vurmur, deyir: 

  − Padşah sağ olsun, mən heç nə yeyən deyiləm, elə bir 
məqsəd üçün gəlmişəm. 

  Padşah deyir: 
− Məqsədin nədi? 
Oğlan başlayır danışmağa ki, biz yeddi qardaşıq, bir bacımız 

var. Atamız da padşah idi. Atam öləndə vəsiyyət etdi ki, gərək 
yeddiniz də dünya səyahətinə çıxıb, bacınızı ərə vermək üçün 
qəmsiz adam tapasınız. İndi mən də soraqlaşa-soraqlaşa buraya 
gəlib çıxmışam. Görürəm ki, siz dünyada ən xoşbəxt, dərdsiz, 
qəmsiz adamsız. Bu barədə sizin fikrinizi bilmək istəyirəm.  

Əhməd oğlanı götürüb bir otağa aparır, otaq nə otaq, qızıl-
gümüşlə bəzədilib, adamın gözünü qamaşdırır. Oğlan görür ki, 
otağın içində bir kəlpeysər qara qul məleykə təki bir qızla yatır. 
Əhməd oğlana deyir: 

− İndi dalımca gəl, mən başıma gələni sənə söyləyim. 
Əhməd deyir: 
− Cavan oğlan, bu qulla yatan qız mənim əmim qızıdı. Uşaq 

vaxtından deyikli idik. Biz həddi-büluğa çatandan sonra evləndik. 
Özü də bir-birimizi elə sevirdik ki, bir dəqiqə belə ayrı dura 
bilmirdik. Evləndikdən sonra bir gün qızı bərk qızdırma xəstəliyi 
tutdu. Elə oldu ki, qız ölüm ayağına gəldi. Dedi: 

− Əmioğlu, artıq mən ölürəm, vəsiyyətim budu ki, məndən 
sonra heç kimlə evlənmə. 
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Mən getdim özümü axtalatdım ki, evlənməyəcəyəm. Sonra elə 
oldu ki, qız sağaldı. Bir müddət keçdikdən sonra qız mənə dedi: 

− Əmioğlu, mənə niyə yaxın gəlmirsən? 
Qıza dedim: 
− Sən ölüm ayağında olanda özümü axtalatmışam, ona görə 

sənə yaxın gələ bilmirəm. 
Sonra əmiqızı dedi: 
− Mən ərsiz yaşaya bilmərəm. Mən əmim qızına çox yalvardım 

ki, bizi el içində rüsvay etmə, bu fikrini başından at. Lakin qız razı 
olmadı. Axırda çarəsiz qalıb, gedib bazardan bir qul aldım. Ev ver-
dim, yemək, paltar verdim. İndi qul mənim arvadımla yaşayır, lakin 
bu sirri heç kim bilmir. İndi mən sizin gördüyünüz, fikirləşdiyiniz 
kimi xoşbəxt deyiləm. Mən dünyanın ən dərdli adamıyam. 

  Oğlan kor-peşiman qardaşlarının yanına qayıdır. Görürlər 
ki, dünyada dərdsiz adam yoxdu. 

Göydən üç alma düşdü, bir mənim, biri nağıl deyənin, biri də 
özümün. Yerdə qalanı siz götürün. Mən yüz yaşayım, siz də iki 
əlli. Hansı çoxdu onu siz götürün. 

 
PADŞAHLA HƏKİM 

 
Günlərin bir günü padşah xəstələnir. Başqa bir məmləkətdən 

bir həkim bunu eşidib gəlir. Gəlib padşaha deyir ki, qibleyi-aləm 
sağ olsun, mən sizi öz torpağımda sağaldaram. Dərd əlindən 
çarəsiz qalan padşah razı olur. Onlar tədarük görüb gəlirlər həkim 
yaşadığı torpağa, həkimin evinə. Həkim başlayır padşahı öz 
evində sağaltmağa. Həkim bir neçə ayın içində padşahı tam 
sağaldır. Padşah ayaq üstə qalxır. Həkimə deyir ki, anabir, atabir 
qardaş olaq. Bunlar qardaş olurlar.  

Sonra həkim deyir ki, indi də gedək bizim şəhəri gəzək. 
Bunlar başlayırlar şəhəri gəzməyə. Şəhəri gəzən zaman padşahın 
gözünə iki qız sataşır. Padşah həkimə deyir: 

− Qardaş, qızların birinə aşiq oldum. Həmin qızın evini mənə 
göstərərsənmi? 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 185  

Həkim deyir: 
− Göstərərəm. 
Həkim padşahla gəlir, həyəti göstərir ki, qız bu həyətdə 

yaşayır. Sonra həkim qızın yanına gedib deyir: 
− Ay qız, sizə aşiq olan adam filan torpağın padşahıdı. İndi 

mənim fikrim səni ona almaqdı.  
Qız deyir: 
− Sən bilirsən alırsan al. 
Sən demə bu da həkimin öz nişanlısı imiş. Həkim bunları 

evləndirir, toy edir. Günlərin bir günü öz torpağına yola salır. 
Yola salanda padşah deyir: 

− Qardaş, mən sənə məktub yazacam gələrsən, sənin xəcalə-
tindən çıxaram. 

Bir vaxt keçəndən sonra padşah həkimə məktub yazır ki, 
qardaş, durma gəl. 

Həkim tədarük görüb yola düşür. Yolda dərya təlatüm edir. 
Bütün gəmi əhli dənizdə qərq olur. Həkim paltarını soyunub üzə-
üzə dənizdən quruya çıxır. Bir neçə aydan sonra gəzə-gəzə gəlib 
padşahın şəhərinə çıxır. Çılpaq, üz gözünü tük basmış halda 
padşahın evinə gedir. Padşah onun qabağına çıxır. Baxır ki, bu 
onu müalicə edən həkimdi. Bağırır: 

− Sən kimsən, dilənçinin biri, get burdan, axmağın biri ax-
maq. Sənin kimisi mənim həyətimə ayaq basmamalıdı. 

Həkim kor-peşiman geri qayıdır. Bu zaman padşahın qardaşı 
yanında imiş. Tez padşah qardaşına deyir ki, bu məni qurtaran 
həkimdi. Tez get onu evinə apar, çörək yedir, padşahyana libas 
geyindir evində saxla. Padşahın qardaşı gedib ona deyir: 

− Qardaş, gedək mən qonaq ol. 
Həkim deyir: 
Çox sənin kimilər mənə qardaş demişdi, ancaq sonra mənim 

üzümə də baxmadı. 
Padşahın qardaşı deyir: 
− Gedək, mən sənə qardaş olaram. 
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 Apardı padşahın qardaşı bunu yaxşı yedirtdi, içirtdi. Ondan 
sonra hamama apardı, padşahyana libas geyindirdi. 

Günlərin birində padşah çağırdı qardaşını. Dedi: 
− Qardaş, sən get o həkimə denən ki, sənə burada xəstəxana 

tikdirək, burada işlə. 
Bunu həkimə təklif edəndə o dedi: 
− Kef sizindi. 
Padşah əmr etdi, xəstəxana tikildi. Həkim başladı burada 

işləməyə. Ancaq həkimə də yaxşı bir imarət tikdirdi. Onda 
padşah öz anasını da qoydu həmin imarətə ki, sən burda bir qoca 
qarı kimi hərlənərsən, o gələndə deyərsən ki, mən də sənin anan. 
Qoy sənin paltarını yuyum, yeməyini hazırlayım. 

Həkimi gətirirlər həmin imarətə. Qoca arvad ona deyir ki, 
mən də sənin anan olum. Həkim deyir ki, nə olar, sən də ol 
mənim anam. Padşah qardaşına deyir ki, get sən o həkimə de ki, 
gəl səni evləndirək. Həkim deyir ki, siz bilərsiniz. Padşah əl edir, 
iki qız gəlir. Qızın biri həkimin xoşuna gəlir. Padşah o saat əmr 
verir, toy başlanır. Həkim padşahın toya çağrılmasından narazı 
qalır. Bu vaxt padşahın qardaşı deyir ki, toya dost da gələr, 
düşmən də. Toyda padşahı masabəyi seçirlər. Həkim məclisdə 
padşaha çoxlu söz vurur. Axırda padşah söz alıb deyir ki, indi 
mənə qulaq asın. Görün, mənmi buna yaxşılıq etmişəm, yoxsa 
bumu mənə yaxşılıq edib?! Bax, mən xəstəydim. Məni müalicə 
etdi, öz nişanlısını da mənə verib toy etdi. Sonra mən yazdım, o 
bizim vilayətə gəldi. Gecə vaxtı çılpaq halda, dilənçi şəklində. Bu 
vaxt mən onu həyətdən qovdum, ona görə ki, mənim arvadım 
onun nişanlısı olmuşdu. Əgər bu halda onu mənim arvadım görsə 
ürəyi çatdardımı, çatdamazdımı? Hamı dedi ki, padşah düz deyir. 

Sonra dedi ki, o imarəti tikdirən də mənəm. O imarətdə 
yaşayan qoca da mənim anamdı, ona verdiyim qız da bacımdı. 

  Həkim bu söhbətdən sonra qalxıb padşahla görüşüb 
öpüşdü, qardaşlıqlarını daha da möhkəmləndirdilər. Bir yerdə ya-
şayıb xoşbəxt dövran sürdülər. Sizi də xoşbəxt dövrana çıxasınız. 
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ALLAHALMIŞ 
 
Biri varmış, biri yoxmuş, bir cavan oğlan varmış. Bu cavan 

oğlan çox kasıb olur. Hara gedirsə onun işi sarımır. Bazarın qıra-
ğında mollalar, kitabaçanlar vardı. Gələnə-gedənə dua yazırdılar, 
Quran oxuyurdular. Bu oğlan gedir bazarın yanına, görür bir 
adamdı, deyir: “Əmi, nə olar bir mənə baxginən”. Deyir: “Oğul, 
nəyinə baxım”. Deyir: “Hara gedirəm işim sarımır, cibimin də bə-
rəkəti yoxdu”. Deyir: “Oğul, səndən Allah alıb, səninki açılma-
yacaq”. Deyir: “Daha neyləyim, mənim adım qaldı Allahalmış”. 

Allahalmış hara gedirsə işi gətirmir. Bir gün bazara çıxanda 
görür ki, bir qoca kişidi, qaratikan gətirib bir abbasıya satır. Camaat 
bunu növbə ilə alır. Deyir mənə nə olub, can məndə, qan məndə, 
qüvvə məndə. Gedib elə bir şələ düzəldir ki, bir araba çəkməz. 
Gətirir bazara, heç deyən olmur ki, sabahın xeyir. Tikan da orda 
qalır, alan olmur. Deyir: “Bəli, yatan bəxt burda da xəbər elədi”. 

 Əlacsız qalır, şəhərin başında bir tacirin dükanına gedir. 
Deyir: “Bir aylığına mənə yüz manat pul ver. İşim sarımır, bəlkə 
əlinin bərəkəti mənə düşə”. Tacir yüz manatı verəndə deyir: 
“Mənim şərtim var: − Ayın başında yüz manatı gətirməsən qolun-
dan yüz qram ətini kəsəcəm. Razısan apar, razı deyilsən aparma”. 
Deyir: “Ver, vaxtında gətirəcəm”. 

Bir yüzlük verir, qol çəkdirir. Allahalmış yüz manatı alır, 
bazara gəlir. Çörək dükanına girir, çörək alanda yüzlüyü verir. 
Dükançı deyir ki, xırdam yoxdu, dükanı yenicə açmışam. Şəkər-
çay dükanına girir, dükançı deyir xırdam yoxdu. Halva dükanına 
girəndə oğrular bunu görür. Biri qapıdan girib onun kürəyindən 
itələyir ki, bir qırağa dur, işim var, tələsirəm. Sonra barmağını 
salır, yüzlüyü onun cibindən çıxarır. Allahalmış parça dükanına 
girir, əlini cibinə salır ki, pulu xırdalasın, baxır ki, cibi boşdu, 
yüzlüyü aparıblar. Görür ki, bəxti yatıb, oyanmır. Bir ay nə qədər 
çalışırsa pul tapa bilmir. Ayın başında gedir tacirin yanına.  

Tacir soruşur: 
− Oğul, pulu gətirdinmi? 
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Oğlan deyir: “ Xeyr, elə sən verən günü cibimdən çıxartdılar, 
əlinin bərəkəti yox imiş”. Tacir deyir: “O mənə borc deyil, 
qolunu çirmələ, yüz qram ətini kəsəcəm”. Allahalmış bağırır ki, a 
kişi, gözüm baxa-baxa ətimi gözümün qabağındamı kəsəcəksən? 

Oğlanın səsinə camaat yığılır, deyirlər: 
− Ay tacir, kişinin bağrını niyə yarırsan. Qazı var, get şikayət 

elə, nə divan kəsər, ona da baxarsan. 
Tacir Allahalmışı götürüb qazının yanına gedir. Şikayətə gələn 

zaman yolda görürlər ki, kimsə qışqırır ki, ay Allahını istəyən, mənə 
kömək elə. Allahalmış deyir, onsuzda məndən Allah alıb, gedim 
kömək eləyim. Sən demə, həmin kişi də uzunqulaq arabası ilə odun 
gətirirmiş. Araba palçığa batıb çıxmır. Allahalmış da gedir uzun-
qulağın quyruğundan tutur ki, çıxartsın, birdən quyruq qırılır əlində 
qalır. Arabanın sahibi durur bunu ağacın dibinə çəkib döyür. Deyir: 
“Uşağı bununla saxlayırdım niyə mənim evimi yıxdın? Allahalmış 
deyir: “Məni qınama, a kişi, məndən Allah alıb işim sarımır. Bax bu 
tacir də şikayətə gedir, gəl sən də gedək”. 

Amma Allahalmış quyruğu tullamır, qatlayıb cibinə qoyur. 
Qoca bunlara qoşulub şikayətə gedir, araba da orda qalır. Xeyli 
gedəndən sonra Allahalmış baxır ki, bir hündür qaya var, qayanın 
üstünə çıxır, deyir, onsuz da qazı bunların ikisindən birinin sözü-
nə baxacaq, mənə divan tutacaq. Elə buradan özümü tullayım, 
ölüm, canım da qurtarsın. Elə bu vaxt bir cavan oğlan atası ilə 
bərabər ot biçirmi. Otu biçirlər, günorta çörəyini yeyib, qayanın 
altında arxası üstə uzanıb dincəlirlər. Allahalmış qayanın üstün-
dən atılanda kişinin üstünə düşür, onun qarnını dağıdır. Bu zaman 
oğlu durub kərəntini əlinə alır ki, a kişi, niyə mənim evimi yıxdın. 
O, Allahalmışı vurmaq istəyəndə Allahalmış deyir: “Oğlan , 
yuxarıdan baxanlar da şikayətə gedir, məndən Allah alıb, işim 
sarımır, gəl sən də gedək”. Bu da atasını qoyub onlarla gedir.  

Qazının divanxanasına yaxınlaşanda Allahalmış yalvarır ki, 
amandı ay qazı əfəndi, məndən Allah alıb sənsə insaf elə. İstəyir 
qapını açsın, görür ki, qazının yanında başqa bir qonaq var. Tez qa-
pını örtür, qapının dəstəyindən bərk tutur. Deyir: “Hələ gəlməyin 
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qazı namaz qılır”. Qazı bunu eşidir. Yanındakını o biri qapıdan bu-
raxır. Hərlənir gəlir divanxanaya. Deyir: “Qazı namaz qılır deyən 
kim idi?”. Allahalmış cavab verir ki, mən idim. Deyir: “Oğul, 
deyəsən sirr saxlayan adamsan”. Allahalmış deyir: “Ondan nigaran 
olma, çox da məndən Allah alıb, sirr saxlamağı bacarıram”. Qazı 
deyir: ”İndi qoy şikayətçilər buyursunlar”. Tacir irəli durur, deyir 
ki, məndən yüz manat pul alıb, hələ verməyib. Şərtimiz var ki, yüz 
qram ətini kəsməliyəm. Qazı “Çox gözəl”, − deyib əmr edir ki, 
tərəzi gətirsinlər. Dedi: “Yüz qramlıq daş da qoyun”. Ay bala, de-
di, adın nədir? Dedi: “Allahalmış”. Dedi: “Qolunu çirmələ”. Qazı 
tacirə dedi: “Bircə dəfə vuracaqsan bıçağı, tullayacaqsan tərəzinin 
gözünə. Vay gününə bir misqal ağır, ya bir misqal yüngül gəlsin”. 
Tacir dedi: “Belə şey olarmı, ağırı-yüngül olmasın”. Dedi: “Bəs elə 
şey olmaz, bunun bağrını niyə yarırsan? Yüz manat da ver!” Yüz 
manatı tacirdən alıb deyir: “Sən çıx get!” 

Qalır heyvanının quyruğu qırılan. Qazı soruşur, a kişi, sən nə 
gəzirsən? Kişi baxır ki, şikayət tərsinə gedir. Deyir: “Vallah, 
bunlar gəlirdi, mən də bunlara qoşulub gəlmişəm”. Belə deyəndə 
qazı Allahalmışa deyir: “Düzdümü?”. Deyir: “Xeyr”. “Bəs nə 
təhərdi?”. Deyir: “Yolla gəlirdik, gördüm səs gəlir ki, ay Allahını 
istəyən, mənə kömək elə. Tacir durdu, mən getdim, gördüm ki, 
uzunqulaq arabası batıb. Heyvanın quyruğundan tutdum ki, çə-
kəm, quyruq qırıldı, əlimdə qaldı. Məni döydü ki, niyə heyva-
nımın quyruğunu qırdın”. Qazı soruşur: “A kişi, düzmü deyir?”. 
Kişi deyir: “Yalan deyir, cavan oğlandı, anadangəlmə mənim 
heyvanımın quyruğu olmayıb”. Deyəndə Allahalmış quyruğu 
çıxarır. Deyir: “Bəs bu mənimmi quyruğumdu?”. Qazı: “ A bala 
səni döydümü?”. Deyir: “Bəli”. Qazı deyir: “Yüz manat ver bunu 
döydüyünə görə. Bu da yüz manat verib çıxıb gedir.  

Qalır atası ölən oğlan. Qazı deyir: “Oğlan, bəs sən nə gəzir-
sən?”. Oğlan deyir: “Atamla ot biçirdik, günorta çörəyini yedik, 
gəldik qayanın altında dincəlməyə. Qayanın üstünə çıxıb oradan 
atılanda kişinin qarnı dağıldı”. Qazı soruşur: “Döydünmü?”. Oğ-
lan deyir: “Canını da aldım. Atam ölüb, necə döyməyim?”. Qazı 
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deyir: “Nahaq döyübsən, yüz manat ver!” Deyir: “Niyə verirəm?” 
Qazı deyir: “Mən deyəcəm”. Yüz manatı da atası öləndən alıb de-
yir: “Apararsan bu Allahalmışı, dədənin meyitini ordan göturər-
sən, bunu da uzadarsan dədənin yerinə, özün də çıxarsan həmin 
dağın başına, hoppanarsan onun üstünə. Qarnı dağılar, atanla 
bərabər olar, dağılmaz, buraxarsan gedər”. Oğlan deyir: “Qazı 
əfəndi, bəlkə mən hoppananda bu qalxıb qaçacaq”. Qazı deyir: 
“Atan da qaçaydı da”. 

Bununla Allahsaxlamışın bəxti açılır, oradan sevinə-sevinə 
çıxıb evlərinə gəlir. 

 
ƏHMƏDLƏ QIZIL BALIQ 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, bir padşah varmış. Günlərin bir 

günü padşah xəstələnir. Həkim gəlib deyir ki, dəryada bir balıq 
var. Quran ayəsi ilə yazılıbdı. Onu tutub gətirib ətini yesən, qanı 
ilə çimsən, həm bu dərddən azad olarsan, həm də cavanlaşarsan. 

Padşah o saat əmr edir, üç qəvvas gəlir. Padşahın oğullarından 
ikisinin anası dururdu, birinin anası isə ölmüşdü. Qəvvaslar 
dəryaya tor atırlar. Padşahın oğullarının hərəsi bir torçunun 
yanında durur. Anası ölmüş oğlanın yanındakı torçu tor atanda 
həmin balığı tutur. Oğlan balığı tutub deyir ki, bu da bir gözəl 
canlıdı, atır dəryaya. Padşaha xəbər verirlər ki, qibleyi-aləm sağ 
olsun, oğlunuz Əhməd balığı tutub yenidən dəryaya atdı. Padşah 
qəzəblənir. Cəllad çağırır, dar ağacı qurulur. Vəzir, vəkil tədbir 
görürlər. İrəli yeriyib deyirlər: 

− Qibleyi-aləm sağ olsun, sən belə hallı oğlunu camaatın gözü 
qarşısında dara çəkdirsən hörmətdən düşərsən. Bunu başqa 
torpağa sürgün et. 

Padşah vəzirin, vəkilin təklifinə razı olur. Odu ki, sürgün 
vaxtı gələndə oğlan hazırlaşır, tədarük görüb yola düşür. Bir 
qədər getdikdən sonra gəlib bir yol ayrıcına çıxır. Görür ki, qarşı 
tərəfdən də özü kimi bir cavan oğlan gəlir. Salam-kalamdan sonra 
oğlan Əhmədə deyir: 
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− Qardaş, hara gedirsən? Əhməd qayıdıb deyir ki, pul qazan-
mağa gedirəm. Bunlar ilqar edirlər ki, birgə gedərik, qazandığımızı 
birgə bölərik. Hər ikisi az getdilər, üz getdilər, dərə-təpə düz get-
dilər, gəlib bir şəhərə çatdılar. Oğlanlar bir xurcun aldılar. Xurcunu 
çiyinlərinə saldılar, başladılar şəhəri gəzməyə. Bu zaman carçı car 
çəkib bildirdi ki, padşahın qızı lal olub. Kim onu sağaltsa, padşah 
qızını ona verəcək. Yoldan gələ oğlan Əhmədə dedi ki, sən qorxma, 
de ki, mən təbibəm. Oğlan başladı qışqırıb haray salmağa ki, mən 
təbibəm. Küçədən keçənlər padşaha xəbər verdilər ki, şah sağ olsun, 
dünəndən şəhərdə iki həkim peyda olub. Padşah o saat adam gön-
dərdi. Oğlanları hüzuruna çağırıb dedi: 

− Oğul, çox həkim gəlib, qızımı danışdıra bilməyib. Kim 
danışdırsa qızımı ona verəcəyəm. 

Oğlan dedi: 
− Qibleyi-aləm sağ olsun, gündə tək bircə kəlmə danışdıra 

bilərəm. 
Sabah açıldı, hamının üstünə xeyirli sabahlar açılsın, oğlanlar 

gəldilər. Vəzir, vəkil də gəldi görsünlər həkimlər nə edəcəklər. 
Yoldan gələn oğlan dedi:  

− Qədim zamanlarda iki qardaş vardı. Birinin üç oğlu, birini 
bir qızı vardı. Bu qızı oğlanların üçü də istədi. Əmisi bu işə 
məəttəl qaldı. Qızını heç birinə vermədi. Oğlanlar baş götürüb 
hərəsi bir tərəfə getdilər. Biri getdi bir həkimin yanında həkimlik 
sənətini öyrəndi. Biri getdi bir rəmdarın yanında rəmdarlıq sənə-
tini öyrəndi. Biri gedib qasidin yanında qasidlik oxudu. Günlərin 
birində bu rəmdar rəm atıb dedi ki, görüm əmiqızı durur, yoxsa 
ölüb. Rəmdar gördü ki, əmisi qızı ağır xəstədi. Gəlib həkim qar-
daşına dedi ki, qardaş, əmimiz qızı ölüm yatağındadı. 

Həkim qardaş dedi: 
− Məndə elə dərman var ki, canı çıxmamış ağzına töksələr 

sağalar.  
Gəldilər qasidin yanına, dərmanı verdilər qasidə. Qasid dər-

manı aparıb qıza yetirdi. Qız dərmanı içən kimi sağaldı. İndi qız 
hansı oğlana düşür? Lal qız dilləndi: 
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− Rəmdar rəm pulunu alsın, həkim dərman pulunu, qız 
qasidindi. 

Padşah şad oldu, dedi: − Məni istəyən, bunlara xələt versin. 
 Xələt verdilər. Oğlan dedi ki, birini də sabah danışarıq. Üs-

tünüzə xeyirli sabahlar açılsın, sabah açıldı. Oğlanlar gəlib yenə 
başladılar danışmağa: 

“Bir gün bir dülgər, bir molla, bir dərzi yol gedirdi. Axşamüs-
tü bir meşəyə çatdılar. Meşədə yaşamalı oldular. Dülgər öz-özünə 
dedi: “Ağacdan bir adam düzəldim, qoyum bunların başının 
üstünə qalxanda qoy bunlar qorxsunlar”. Dülgər alətlərini işə 
saldı. Ağacdan bir qız düzəltdi, yıxılıb yatdı. Dərzi durub gördü 
ki, başının üstündə bir qız durur. Yaxınlaşdı ki, qız ağacdan 
yonulan heykəldi. O saat başa düşdü ki, bu dülgərin işidi. O da 
başladı iynəsini işə salmağa. Bu qıza yarpaqdan bir don tikdi, 
sonra yıxılıb yatdı. Molla qalxdı gördü ki, budu, başlarının 
üstündə bir qız durur. Yaxın getdi ki, doğurdan da gözəl qızdı. 
Çox təəssüf ki, ağacdandı. O saat yönünü çevirdi qibləyə, Allaha 
sitayiş edib oturdu dəst-namaza. Barı qıza can verdi. Səhər açıldı. 
O dedi ki, qız mənimdi, bu dedi mənimdi. İndi qız kimindi? 

 Lal qız dilləndi: 
− Dülgər əmək haqqını alsın, dərzi iynə, bez haqqını. Qız 

mollanındı.  
Qız dillənəndə padşah sevindi, bunlara ənam, xələt verdi. Qızı 

da bunlara qoşub xüsusi təmtəraqla yola saldı. Bunlar gəlib yol 
ayrıcına çıxanda Əhməd öz-özünə dedi ki, oğlan ya qızı mənə 
verə, ya dünyanın malını. Yoldan gələn oğlan dedi: 

− Qardaş, ilqar vaxtı gəlib çatıb. İndi gəl qazancımızı yarı 
bölək. Dünya malını böləndən sonra hərəsi qızın bir ayağını 
tutdu. Yoldan gələn oğlan qızı qılıncla vurmaq istəyəndə qız 
qorxdu. Ağzından bir ilan sivrilib düşdü. Oğlan qızı qaldırdı ayaq 
üstə. Bütün var-yoxunu da, bu qızı da verdi Əhmədə, dedi: 

− Qardaş. 
Dedi: 
− Bəli: 
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− Məni tanıyırsanmı? 
− Xeyr, tanımıram. 
Dedi: 
− Mən həmin balığam ki, sən mənə qıymadın. Tutub yenidən 

suya atdın. İndi bir qab gəti, qanımdan verim, üç dəfə suya qatıb 
atanı çimizdir, qoy sağalsın. Qanı verəndən sonra xudahafizləşdilər. 

İndi sizə kimdən deyim, padşahdan. Padşah tutduğu işdən 
peşman olmuşdu. Oğlunun gəldiyini eşidəndə muştuluqçuya 
çoxlu xələt verdi. Səxavətli əlini açdı. Acları, fəqirləri, yetimləri 
doydurdu. Oğlan gəldi. Atasını qanla çimizdirdi. Atası da sağaldı. 
Oğlu ilə gətirdiyi qıza qırx gün, qırx gecə toy elədi. Onlar yedilər, 
içdilər, arzularına çatdılar. Cəmi insanlar da muradına çatsın. 

 
XOŞBƏXT ADAM 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, bir padşah varmış. Bu padşahın bir 

oğlu varmış. Bir gün padşahın oğlu ağır xəstələnir. Padşah 
dünyanın bütün alimlərini çağırır, amma oğlunun dərdinə əlac 
tapa bilmirlər. Qoca bir münəccim gətirirlər. Münəccim deyir: 

− Qibleyi-aləm sağ olsun, buna bir xoşbəxt adamın köynəyini 
geyindirsəniz sağalar. 

Padşah əmr edib adamlarını çağırtdırır. Hərəyə bir kisə qızıl 
verir, xoşbəxt adamın sorağı ilə ölkələrə salır. O zaman kim varlı 
imiş, onu xoşbəxt sayırlarmış. Padşahın adamları vilayətlərə, 
kəndlərə düşüb soruşurlar ki, buranın dövlətli adamı kimdi? Çox 
dövlətli adamın qapısına gəlib soruşurlar ki, sən özünü xoşbəxt 
sayırsan? Cavab verirlər: 

− Haradan xoşbəxtəm. Var-dövlətim çoxdu, amma özüm 
xəstəyəm. 

Başqa dövlətli adamın evinə gedib ondan soruşurlar. O da 
cavab verir ki, hardan xoşbəxt olum. Var-dövlət var, ancaq arva-
dım xəstədi. Əgər arvad salamat olsaydı, onda xoşbəxt olardım. 

 Başqa bir adamın qapısına gedib soruşurlar: “Sən özünü 
xoşbəxtmi sayırsan?” O da deyir: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 194  

− Eh, hardan xoşbəxtəm. Bir oğlumuz yoxdu ki, var-döv-
lətimizə sahib olsun. 

Padşahın adamları ən axırda nişan verilən başqa bir adamın 
qapısına gedirlər. Ondan soruşurlar: “Özünü xoşbəxtmi sayır-
san?” O da cavab verir ki, haradan xoşbəxt oldum. Min bir ocağa 
nəzir verdik ki, bir uşağımız olsun. Axır ki, gəlib bir qızımız 
oldu. Qızımız böyüyüb on səkkiz yaşına çatana kimi özümüzü ən 
xoşbəxt adam sayırdıq. Elə ki, qız on səkkiz yaşına çatdı, onu 
yaxşı bir yerə ərə verdik. Qız altı aydan sonra qaçıb gəldi ki, 
onlara xoşum yoxdu. Dedik, bala, belə olmaz. Uşağın-zadın olar, 
qaynayıb-qarışarsan. 

Yer kimindi − oturanın, 
Söz kimindi − götürənin. 

Qızımız bizim sözümüzə baxmadı. Sonra bir oğlana qoşulub 
qaçdı. Orada da bir il qaldı, sonra başqasına qoşulub qaçdı. El için-
də biabır olduq. Bundan sonra mən hardan xoşbəxt ola bilərəm? 

Padşahın adamları şəhərə qayıdırlar. Küçədən keçəndə görür-
lər ki, bir evdən səs gəlir: 

− Özüm cavan, canım salamat, yeyib-içib yatıram.  
Fikirləşirlər ki, deyəsən bu adam həyatından çox razıdır. Onu 

qapısına gedib, qapını döyürlər. Həmin adam qapını açıb deyir: 
− Sizə kim lazımdı? 
Deyirlər sizdən bir söz soruşacağıq. De görək, sən özünü 

xoşbəxtmi sanırsan? O cavab verir ki, əlbəttə xoşbəxtəm. Padşa-
hın adamları deyirlər ki, onda köynəyini ver, bir köynəyin əvə-
zinə sənə yüz köynəyin pulunu verəcəyik. Bunu eşidən adam 
yaxasını açıb deyir: 

− Vallah, qazandığım ancaq boğazımı görür, artırıb köynək 
ala bilmirəm.  

Göndərilən adamlar qayıdıb bir yerə yığışırlar. Padşaha deyirlər 
ki, ölkədə xoşbəxt adam tapa bilmədik. Tək bircə xoşbəxt adam 
tapdıq, onun da köynəyi yox idi. Hərə bir murazın dalındadı. 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 195  

TƏSBEH KİMƏ ÇATMALIDI? 
 
Günlərin birində padşah öz vəziri ilə səfərə çıxır. Atbaşı 

gedirdilər. Birdən vəzir yolda bir təsbeh gördü. Bu vaxt təsbehi 
padşah da gördü. Vəzir tez atdan düşdü, təsbehi götürdü dedi ki, 
təsbeh mənimdi., onu birinci mən görmüşəm. Padşah dedi ki, 
xeyr, səndən qabaq mən görmüşəm, təsbeh mənə düşür. Vəzir 
dedi ki, o ki elədi, gəl hərəmiz başımıza gələn bir əhvalat danışaq. 
Kiminki maraqlı olsa, təsbeh ona düşsün. Padşah razılaşdı. Vəzir 
padşaha dedi ki, əvvəlcə sən başla. 

Padşah danışmağa başladı: 
− Mənim bir yaxşı köhlən atım var idi. Atı bir mehtər bəslə-

yirdi. Səfərə çıxanda mehtəri çağırardım. O da atı gətirərdi, minib 
gedərdim. Bir gün tövləyə girdim, gördüm ki, at çox arıqlayıb. 
Mehtərdən xəbər aldım ki, bu at niyə belə sınıxıb. Dedi: − Qibleyi-
aləm sağ olsun, necə sınıxmasın, atı gecə də minirsiniz, gündüz də. 
Onda mən çox qəzəbləndim. Mehtərə dedim ki, sənin ağlın azalıb, 
yoxsa nədi? Mən ancaq atı səhər minirəm. Axır ki, evə qayıtdım. 
Gecənin bir vaxtı gördüm ki, arvadım mənim bir dəst paltarımı 
geyindi, silahımı qurşandı, saraydan çıxdı. Tez mən də bunun 
dalınca həyətə çıxdım. Gördüm ki, arvadım mehtəri çağırıb ata 
mindi. Mən də tez bir ayrı ata mindim onun arxasınca getdim. Biz 
o qədər getdik ki, gəlib bir kolluğa çıxdıq. Arvad atdan düşüb bir 
evə girdi. Mən də onun arxasınca girib gördüm ki, arvadım qara bir 
qulla qucaqlaşıb yatır. Mən qəzəblənib qılıncla bunları öldürmək 
istədim, bu vaxt qara qul bir göz qırpımında qalxıb məni qamçı ilə 
vurub dedi ki, görüm səni köpək olasan. Mən oldum bir balaca 
köpək. Məni çarpayının ayağına bağladılar. Üç il çarpayıya bağlı 
qaldım. Bunların bir uşağı oldu. Uşaq da mənimlə − küçüklə 
oynamağa başladı. Bir gün uşaq mənimlə oynayanda uşağın əlini-
ayağını yalayıb, iylədim ki, zənciri boğazımdan açsın. Uşaq zənciri 
boğazımdan açdı. Mən tez qaçdım. Gəlib öz şəhərimə çıxdım. 
Fikirləşdim ki, indi bu şəkildə hara gedim. Axır ki, gəlib qəssab 
dükanının yanına çıxdım. Qəssab mənə sümükdən-ətdən tökdü. 
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Mən qəssabın əlini-ayağını yaladım. Qəssabın bundan xoşu gəldi. 
Axşam məni evlərinə apardı. Qəssabın bir qoca anası vardı. Qəssab 
dedi ki, bir ağıllı it gətirmişəm. Lap adam kimi dil qanır, nə 
deyirsən edir. Anası dedi ki, bir o iti yaxın gəti, görüm necə itdi. 
Qarı itə baxıb dedi ki, ay sağ olmuş, bu ki, bizim padşahdı. Neçə il 
idi yox olmuşdu. Onu tilsimə salıblar. Belə deyəndə mən onların 
əlini-ayağını yalayıb başım ilə təsdiqlədim. Qəssab tez anasına 
dedi ki, anacan, bəs sən buna kömək edə bilərsənmi? Anası dedi ki, 
buna kömək edərəm. Get sən qırx erkəyin cəmdəyini gəti. Məni bu 
evin içindəki quyuya salarsan, o qırx cəmdəyi də mənimlə 
salarsan. Mən orada rəngli parçalardan qamçı toxuyacağam. 
Qəssab getib rəngli parçalar da aldı. Axır ki, qarını quyuya saldılar. 
Otuz doqquz gün keçdi. Qırxıncı gün qarının quyudan səsi gəldi. 
Tez qarını quyudan çıxartdılar. Qamçını da toxuyub gətirmişdi. 
Qarı qamçı ilə küçüyü vurub dedi ki, səni görüm, əvvəlki kimi 
padşah olasan. Mən də yenidən padşah oldum. Sonra mən qarıya 
yalvardım ki, qamçını mənə ver, gedim mən də onları köpək edim. 
Belə deyəndə qarı dedi ki, bala, sən ehtiyatlı ol. Mən ikinci dəfə 
səni xatadan qurtara bilmərəm. Artıq mən ölüm ayağındayam. Axır 
ki, mən qamçını götürüb getdim həmin yerə. Qamçıyla vurub 
onları tez qatır elədim. İndi mənim həyətimdə su daşıyan erkək ilə 
dişi qatır həmin onlardı. Padşah dedi ki, indi təsbeh mənə düşür. 
Vəzir dedi ki, a kişi dayan, bir qoy mən də danışım.  

Vəzir başladı danışmağa: 
− Cavan oğlan idim, on yeddi, on səkkiz yaşlarında, qüvvətli 

bir vaxtım idi. Bir gün bazara çıxmışdım ki, özümə iş tapım. Bir 
də gördüm ki, bir nəfər çığırır: “otuz doqquz gün səfa, bir gün 
cəfa − kim istəyir gəlsin yanıma”. Otuz doqquz gün yeyib-içəcək, 
bir gün işləyəcək. Mən tez kişinin yanına gedib dedim ki, mən 
gedərəm. Kişi məni apardı bir evə. Gözəl, təmiz bir otaq verib 
dedi ki, burada ye, yat. Doğrudan da mən gündə üç dəfə yeyib-
içib yatırdım. Otuz doqquzuncu gün gəlib çatdı. Bir də gecə qapı 
döyüldü. Kişi soruşdu: 

− Oğul, bu gün neçənci gündü? 
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Dedim: 
− Qırxıncı. 
Dedi: 
− Bu gün nə günüdü? 
Dedim: 
− Cəfa. 
Axır kişi dedi ki, sən yat. Səhər gəlib qaldıracağam. Bir də 

gecənin bir vaxtı gəldi ki: 
− Oğul, di dur. 
Mən tez qalxdım. Kişi dedi: 
− İndi çıx bayıra. 
Çıxdım ki, bayırda qırx qatır var. Hərəsinin belində bir xur-

cun. Axır ki, gecə yola düşüb gəlib bir dərəyə çıxdıq. Kişi mənə 
dedi ki, düş aşağı. Aşağı düşdüm. Kişi dedi ki, indi gəl bu daşı 
qaldıraq. Daşı qaldırdıq, altından bir quyu çıxdı.  

Kişi dedi: 
− Bala, gəl indi bu quyuya düş. Orada xəzinə var. Bu kisələri 

doldur, aparaq ömrümüzün sonuna qədər gözəl yaşayaq.  
Quyuya endim, gördüm bura doğrudan da xəzinədi. Xurcunun 

qırxını da doldurdum, kişi yuxarı çəkdi. Axırıncıda dedim ki, indi 
kəndiri salla mən də çıxım. 

Dedi: 
− Sənin yerin elə oradı. Bu sirri heç kim bilməməlidi. Sən 

bildin, elə orada da qalmalısan. Daşı çevirib çıxıb getdi. Əlimi 
atdım ki, hər yer insan sümüyüdü. Sən demə bu adam həmişə be-
lə edirmiş. Bir az getdim, baxdım ki, xırıltı gəlir. Bir də gördüm 
bir tülkümü, canavarmı sümük yeyir. Mən tez özümü ölülüyə 
vurdum. O mənə yaxınlaşanda tez hoppanıb quyruğundan tut-
dum. O qaçdı, mən qaçdım, o qaçdı, mən qaçdım, axırda gəlib bir 
deşiyə çıxdıq. O özünü buradan bayıra verəndə quyruğu qırılıb 
əlimdə qaldı. Dedim ki, aha, deməli, buradan çıxmağa yer var. 
Gedib insanların sümüklərindən gətirib buranı eşdim-eşdim ge-
nişləndirdim. Bir səhər baxdım ki, işıq düşdü. Axır ki, çətinliklə 
bayıra çıxdım, ancaq tamam çılpaq idim. Sən demə, burada çoban 
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qoyun otarırmış. Qoyunlar məni görəndə hürküşdülər. Çoban 
itləri üstümə qıs vurdu, qışqırdı ki, ey oradakı, cinsən, şeytansan, 
nəsən, bir cavab ver. Mən tez qışqırıb yalvardım ki, mən insanam, 
gəl itlərini qoyma. Çoban yanıma gəlib dedi ki, aya, bu nə haldı, 
niyə bu gündəsən. Dedim başıma gələnləri söyləyərəm. Axır ki, 
çoban paltarından verib məni binəyə apardı. Mənə çörək verdi. 
Mən yeyib doyandan sonra dedi ki, indi danış. Mən dedim ki, bu 
qoyunları apar yiyəsinə ver. Mən sənə çoxlu var-dövlət verəcəm. 
Kişi aparıb ağanın qoyunlarını özünə verib gəldi. Müxtəsəri, ço-
bana başıma gələnləri danışdım. Aparıb quyunu da ona göstər-
dim. Dedim ki, qırxıncı gün burada ol. Mən də getdim bazara ki, 
həmin adam yenə deyir: “otuz doqquz gün səfa, bir gün cəfa − 
kim istəyir gəlsin”. Yenə getdim dedim ki, gedərəm, əmi. Otuz 
doqquz günü burada yenə yaşadım. Qırxıncı gün yenə həmin yerə 
getdik. Çoban da gizlənib bir yerdə. Kişi mənə yenə dedi ki, indi 
düş aşağı. Mən dedim ki, yox, sən qocasan, gücün çatmaz dolu 
çuvalı dartmağa. Sən düş doldur, mən çəkim. Axır ki, onu saldım 
quyuya. Çuvalların hamısını çəkdik yuxarı, kişini də qoyduq 
quyuda. Daşla da ağzını örtüb çobanla çıxıb getdik. Ondan sonra 
gəlib mən də, çoban da gözəl imarət tikdirdik. Qalxa-qalxa gəlib 
sənin vəzirin oldum.  

İndi təsbeh kimə düşər? 
Təsbeh əlbəttə, vəzirə düşür. Ona görə ki, o öz gücü ilə qalib 

gəlib, ancaq padşah özgənin köməyi ilə qalib gəlib. 
 

TƏNBƏL MƏHƏMMƏDLƏ ŞAH QIZI 
 
Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bu padşahın üç qızı 

vardı. Padşah bir gün qızlarını çağırıb deyir: 
− Qızlarım, daha sizin vaxtınızdı. Gəlin sizi ərə verim. Kimə 

ərə getmək istəyirsiniz deyin. 
Böyük qız deyir: 
− Mən İran şahzadəsini sevirəm. 
Ortancıl qız deyir: 
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− Mən Hindistan şahzadəsini sevirəm. 
Kiçik qız deyir: 
  − Mən Məhəmmədi sevirəm. 
− Hansı Məhəmmədi? 
− O quyudakı tənbəl Məhəmmədi. 
− A bala, dəli olubsan, nədi. Mən padşah, Məhəmməd isə 

tənbəlliyindən heç quyudan çıxmır. Sən hara, Məhəmməd hara? 
Kiçik qız deyir: 
− Ata, mənim sözlərimə yaxşı qulaq as. Kişini kişi eləyən də 

arvaddı, kişini kişilikdən salan da arvaddı. 
Padşah hirslənib deyir: 
− Yaxşı, daha san adda mənim qızım yoxdu. Rədd ol, hara 

istəyirsən get! 
Kiçik qız pal-paltarını yığıb Məhəmmədgilə gəlir.  
Bu Məhəmmədin bir qoca anası varmış, ona-buna cəhrədə 

yun əyirib pul qazanırmış. O pula da şey-şüy alıb öyə gətirərmiş, 
Məhəmmədin əlinə verərmiş, o da elə quyudaca yeyərmiş. Kiçik 
qız gəlir arvada deyir: 

− Ay bibi, mən sənin oğluna gəlmişəm. 
Arvad bu işə mat qalır. Bundan sonra da Məhəmmədə xörəyi 

padşahın qızı aparmağa başlayır. Qız birinci dəfə xörəyi aparıb 
quyunun başına qoyub deyir: 

− Budu bax, xörəyi gətirmişəm, bura qoyuram. 
Çıxıb gedir evə, Məhəmməd gözləyir, görür günorta yemə-

yinə az qalmış amanı kəsilib. Sürünə-sürünə gəlir, çörəyi yeyir. 
Amma qabı oraya qoymur, yanına aparır. Günorta vaxtı qız yenə 
xörəyi gətirib qoyur. Deyir: 

− A Məhəmməd, qabı neynəyibsən? 
− Burdadı. 
− Onu bəri ver. 
− Gəl özün götü. 
− Yox, qavı verməsən xörəyi verməyəcəm. 
Birtəhər Məhəmməd sürünə-sürünə qalxıb qabı verir. Qız da 

günorta xörəyini bir az quyudan aralı qoyur. Beləliklə, onu xeyli 
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quyudan aralayır. Bir gün qız gizlənir. Məhəmməd qabı götürən-
də, qız gizləndiyi yerdən çıxaraq Məhəmmədi tutur. Onu bir təhər 
evə aparır. Qız deyir: 

− A bədbəxt, sən insansan. Bir gözünü aç, camaata bax. Gör 
bir nə günə düşübsən. 

Padşahın qızı Məhəmmədi bəzəndirir, onu işə düzəldir. Mə-
həmməd işləyir, hər gün bir abbası qazanır. Ona da çörək alır. Bir 
gün bazara gələndə görür bazar dağılıb. Lakin təkcə bir nəfər 
qışqırır: 

− Ay söz alan, ay söz alan! 
Məhəmməd deyir: 
− Nə sözdü? 
− Bir abbası ver, deyim. 
Məhəmməd bir abbası verib sözü alır: 
− Sevgili sevgiliylə oynar. 
İkinci günü yenə bir abbası qazanıb bazara gedir. Yenə bir söz 

alır: 
− Hər şeyin bir aslanı var. 
Üçüncü gün Məhəmməd bir abbası qazanıb bazara gedir. 

Yenə bazardan bir söz alır: 
− Hər şeyin bir səbri var. 
Dördüncü gün işə gedəndə bir tacirə rast gəlir. Tacir ona deyir: 
− Oğlum, işləmək istəmirsənmi? 
Məhəmməd deyir: 
− İstəyirəm. Aylıq nə qədər verərsən? 
− Halal pul 10 manat, haram pul 100 manat. 
− Gedim evdə anamla, arvadımla razılaşım. 
O, evə gedir, əhvalatı arvadına danışır. Arvadı deyir: 
− Halal pul 10 manata razılaş. 
Sabahısı gün Məhəmməd gedib tacirə deyir ki, halal pul 10 

manata razıyam. Tacir dəvələri yükləyir, yola düşürlər. Onlar az 
getdilər, üz getdilər, dərə-təpə düz getdilər, gəlib bir səhraya 
çıxdılar. Bu səhrada bir sehrli quyu varmış. Adamlar bu quyuya 
düşüb dəvələrə su verərmiş. Bütün dəvələri suladıqdan sonra 
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kəndiri çəkərlərmiş, kəndirdə adamın meyidi çıxarmış, başı isə 
orda qalarmış. Bunu köhnə nökərlər bilirlər. Kim düşsün, kim 
düşsün, hamı deyir təzə nökər düşsün, Məhəmmədi quyuya salır-
lar. Qabları çəkib dəvələri sulayırlar. Məhəmməd quyuda pilləkən 
görür. O, pillələri düşməyə başlayır. Bir qapıya çatır. Qapını açır 
görür ki, bir qoca oturub. Məhəmməd qoca ilə salamlaşır. Elə bu 
vaxt iki tısbağa oynaşa-oynaşa onların yanına gəlir. 

  Qoca soruşur: 
  − Onlar niyə belə edir? 
− Ay baba, sevgili sevgiliynən oynar. Bunlar da yəqin 

sevgilidirlər. 
Bu zaman tısbağalar cavan oğlana, qıza çevrilirlər. Kişi 

cibindən iki nar çıxardır, Məhəmmədə verir. Deyir: 
− Halal olsun bala, bu sirri heç kim aça bilməmişdi, amma sən 

açdın. Nökərlər kəndiri çəkirlər, görürlər Məhəmməd diridi. 
Hamı sevinir. Məhəmməd yoldan keçən bir nəfərlə narları evə 
göndərir. Karvan yola düşür. Bunlar getməkdə olsun, sizə kimdən 
deyim, Məhəmmədin arvadından. 

Məhəmmədin arvadı narları alır. Onlardan birini kəsir ki, 
yesinlər, görür ki, bu narın içi ləl-cəvahiratla doludu. Qız narları 
aparıb sandıqda gizlədir. Bu narlardan birinin yarısını xərcləyib 
atasının imarətindən də uca imarət tikdirir. Həm də bu zaman 
bunun bir oğlu olur. 

Bunlar burada qalsın, sizə xəbər verək Məhəmməddən. Bunlar 
getdikləri şəhərə çatırlar, padşahın mətahını xərc eləyirlər. Tacir 
nökərə aylıqlarını verir. Məhəmməd bazara gedib görür ki, heç nə 
yoxdu. Təkcə bir kişi qışqırır: 

− Ay pişik alan, ay pişik alan. 
− Neçəyədi? 
− On manat. 
Məhəmməd pulu verir, pişiyi alır. Yoldaşlarının yanına gəlir. 

Onlar işlərini qurtardıqdan sonra geri qayıdırlar. Yenə səhraya 
çatırlar. Məhəmməd sehrli quyuya düşür. Dəvələri sulayırlar. Mə-
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həmməd yenə aşağı düşüb, həmin kişini görür. Salamlaşırlar. Qo-
ca həmin nardan iki dənəsini çıxardıb Məhəmmədə verir. Deyir: 

− Get, yaşa. 
Məhəmməd quyudan çıxır, yola düşürlər, gəlib bir imarətə 

çıxırlar. Tacir deyir: 
− Burada düşüb çörək yeyək. 
Onlar dəvələrdən düşüb içəri keçirlər. Bunlara çörək gətirirlər. 

Onların başının üstündə əli əsalı adamlar dayanır. Tacir soruşur: 
− Siz niyə başımızın üstünü kəsdirib durmusunuz? 
Onlar deyir: 
− İndi görərsiniz. 
Bu zaman divarın deşiklərindən siçanlar çıxıb çörəyi yeməyə 

başlayır. Tacir bunu görüb deyir: 
− Bunlar üçün pişik lazımdı. Çağırın Məhəmmədi. Qoy öz 

pişiyini də gətirsin. 
Məhəmməd pişiyi gətirir. Pişiyi buraxırlar. Pişik bir-bir 

siçanları boğmağa başlayır. Bu zaman Məhəmmədin yadına 
aldığı söz düşür. 

− Hər şeyin bir aslanı var: 
Ev sahibləri Məhəmmədə yeddi dəvə yükü mal, üç pişik 

ağırlığında qızıl verirlər. Karvan yola düşür. Gəlib öz yerlərinə 
çatırlar. Tacir Məhəmmədi evlərinə qonaq aparır. Məhəmməd 
tacirgildə bir gün qalıb bir nökərlə evlərinə yola düşür. 

Məhəmməd evlərinə gəlib görür ki, evlərinin yerində yeddi 
mərtəbəli bir imarət ucalıb. İmarətin eyvanında da bir qadın 
qucağında uşaq gəzinir. Məhəmmədin gözləri qaralır, onlara 
hücum çəkmək istəyəndə nökər tək səbir gətirir. Birdən aldığı söz 
Məhəmmədin yadına düşür: 

− Hər şeyin bir səbri var. 
Məhəmməd qadına diqqətlə baxır. Görür ki, bu öz arvadıdır. 

Evə qalxıb arvadından soruşur: 
− Bu imarəti nə ilə tikdiribsən? 
− Sən göndərdiyin narlarla. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 203  

Məhəmməd özündəki narları da arvadına verir. Bir gün arvad 
Məhəmmədə deyir: 

− Gəl, padşaha pay göndərək. 
Padşaha pay göndərirlər. Padşah görür ki, böyük qızlarının 

payından kiçik qızının payı qat-qat üstündü. Padşah bir gün 
qızlarına baş çəkməyə yola düşür. Nəhayət o, kiçik qızının yanına 
gəlib görür ki, qızının imarəti bunun imarətindən ucadı, içi də 
qat-qat gözəldi. Padşah soruşur: 

− Bunu necə düzəldibsən? 
− Ata, yadındadırmı, mən sənə dedim kişini kişi edəndə 

arvaddı, kişini kişilikdən salan da arvaddı. 
Padşah öz səhvini boynuna alır. 
− Göydən üç alma düşdü. Biri mənim, biri nağıl söyləyənin, 

biri də dinləyənlərin. 
 

VƏZİR QIZININ SƏRGÜZƏŞTİ 
 
Biri vardı, biri yoxdu, bir padşah vardı. Bu padşahın vəziri 

çox qocalmışdı. Bir gün vəzir padşaha dedi: 
− Padşah sağ olsun, mən daha qocalmışam, yaxşı işləyə 

bilmirəm. İcazə ver gedim oğlumu göndərim. O sizə qulluq etsin. 
Dara düşəndə gəlib kömək edərəm. 

Vəzirin oğlu yoxdu, üç qızı vardı. O, evə çox fikirli gəldi. 
Qızlar atalarından nə üçün fikirli olduğunu soruşdular. Vəzir hər 
şeyi olduğu kimi qızlarına danışdı. Böyük qız dedi: 

− Fikir çəkmə ata, qırx gündən sonra mən padşaha vəzir gedə-
rəm. Qiyafəmi dəyişərəm, padşah elə bilər ki, sənin oğlunam. 

Qırx gün keçdi. Böyük qız əyninə oğlan paltarı geyindi, ata 
minərək yola düşdü. Vəzir qızını sınamaq məqsədi ilə qiyafəsini 
dəyişdi, kəsə yolla gəlib, onun qabağını kəsib dedi: 

− Buraya qatır gəlsə dırnaq salar, quş gəlsə qanad salar, sən nə 
cürətlə bura gəlmisən. yaxşısı budu ki, sağ-salamat geri qayıt. 

Böyük qız sakitcə geri qayıdıb getdi. Kişi də kəsə yolla gəlib 
evinə çıxdı. Qız evə qayıdanda bacıları soruşdu: 
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− Nə oldu, niyə geri qayıtdın? 
Böyük qız cavab verdi: 
− Yolda bir pəhləvan var. Yolu kəsib nə gələni buraxır, nə gedəni. 
Ortancıl qız dedi: 
− Yaxşı, indi mən gedərəm. 
O da böyük qız kimi qiyafəsini dəyişdi, ata minib yola düşdü. 

Vəzir yenə üzü niqablı yolda qızının qabağını kəsib dedi: 
− Sən kimsən, nə cürətlə bura gəlmisən? Bura qatır gəlsə 

dırnaq salar, quş gəlsə qanad salar. Yaxşısı budu ki, sağ ikən 
burdan geri qayıt. 

Ortancıl qız da heç nə demədi, sakitcə geri qayıtdı. Evdə 
bacıları soruşdu: 

− Nə oldu, niyə belə tez geri döndün? 
Ortancıl qız da bacısının dediyi kimi dedi. Bu vaxt kiçik qız 

dedi: 
− Yaxşı, indi mən gedəcəyəm. 
O, qiyafəsini dəyişdi, qılıncını götürüb ata minib yola düşdü. 

Vəzir yenə üzü niqablı kəsə yolla gəlib qızın qabağını kəsib dedi: 
− Sən kimsən, nə cürətlə bura gəlmisən? 
Kiçik qız qılıncını qaldırdı ki, qarşısındakının başına endirsin, 

üzü niqablı kişi dedi: 
− Dayan, davanın şərtini bilirsən? 
Qız dedi: 
− Bəli, bilirəm, əvvəl güləş, sonra qılınc davası. Bundan sonra 

onlar güləşməyə başladılar. Qız qaldırıb atasını arxası üstə yerə 
vurdu, qılıncını çıxartdı ki, kişinin başına endirsin. Bu vaxt niqab 
kişinin üzündən düşdü. Qız atasını tanıdı. Tez soruşdu: 

− Ata, sən niyə belə edirsən? 
Vəzir dedi: 
− Qızım, mən səni sınamaq istəyirdim. İndi gördüm ki, 

doğrudan da qoçaq qızsan. Sənin adını qoydum Məhəmməd. Get 
padşaha vəzirlik elə. 

Qız yenidən atına minib saraya getdi. Padşaha muştuluqçu 
getdi ki, padşah sağ olsun, vəzirin oğlu gəlib, özü də elə gözəldi 
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ki, yemə-içmə, xətti-xalına, gül-camalına tamaşa elə. Təzə 
vəzirdən ötrü otaq bəzədilər. 

Bir neçə gün keçdi. Padşahın qızı bir könüldən min könülə 
Məhəmmədə − vəzirə vurulmuşdu. Bir dəfə o, atasının yanına 
gəlib dedi: 

− İcazə ver, mən bir bu oğlanı sınayım. 
Padşah icazə verdi. Qız Məhəmmədi götürüb öz otağına getdi. 

Otaqda Məhəmmədə dedi: 
− Məhəmməd, gərək sən mənimlə evlənəsən. 
Məhəmməd dedi: 
− Mən bura vəzirlik eləməyə gəlmişəm, evlənməyə yox. Get 

yerində rahat otu.  
Qız bundan çox hirsləndi. Oğlanı yox eləmək üçün çox 

fikirləşdi, axırda bir həkimə dedi: 
− Mən özümü xəstəliyə vuracam. Sən gəlib deyərsən ki, bu 

qız dünya gözəlinin bişirdiyi çörəyi yeməsə sağalmayacaq. Onda 
bəlkə oğlan çörək dalınca gedə, dünya gözəli də onu öldürə. Heç 
olmazsa onu gözüm daha görməz. 

Qızın dediyi kimi də oldu. Padşah bərk təşvişə düşdü, bütün 
ölkəsindəki igidləri yığıb dedi: 

− Ey mənim pəhləvanlarım! Qızım bərk xəstədi, həkim 
buyurub ki, o, dünya gözəlinin bişirdiyi çörəyi yeməsə sağalma-
yacaq. İndi mənim ümidim sizədi. Kim gedib dünya gözəlinin 
bişirdiyi çörəyi gətirə bilər. 

Heç kəs dillənmədi. Axı dünya gözəli tilsimliydi. Təkcə Mə-
həmməd irəli yeriyib dedi: 

− Padşah sağ olsun, mən gedib dünya gözəli bişirdiyi çörək-
dən sizin qızınız üçün gətirərəm. 

Padşah Məhəmmədə izin verdi. Düzdü, Məhəmməd bu çətin 
işi boynuna götürdü, ancaq hələ də, bilmirdi ki, dünya gözəlindən 
çörəyi necə alacaq. Fikirli-fikirli atının yanına gəldi. Bu vaxt 
möcüzə baş verdi. Məhəmmədin atı adam kimi dil açıb soruşdu: 

− Məhəmməd, sənə nə olub, niyə belə bikefsən? 
Məhəmməd hər şeyi olduğu kimi ata danışdı. At dedi: 
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− Mən sənə kömək edəcəyəm. Min belimə gedək. Bir xeyli 
yol getdilər. Birdən at dayandı, Məhəmmədə dedi: 

− Bax, o tüstü çıxan yerdə dünya gözəli çörək bişirir. Get 
sinə-sinə bir çörək götür, geri mənim yanıma qayıt. Amma tez 
qaç ki, dünya gözəli səni kösövlə vurmasın, əgər sənə kösöv 
dəysə daş olacaqsan. 

Məhəmməd sinə-sinə gedib çörəyin birini oğurladı, geriyə atın 
yanına qaçmağa başladı. Bunu dünya gözəli gördü, kösöyünü götü-
rüb onun dalınca düşdü. Məhəmməd tez atın belinə qalxdı. Dünya 
gözəli kösövü onun başına vurmaq istəyəndə, Məhəmməd onun 
qolundan tutub möhkəm sıxdı, kösöv yerə düşdü. Sonra da tez o biri 
əli ilə kösövü götürdü, geriyə qayıtmaq istədi. Dünya gözəli dedi: 

− Ey qoçaq oğlan, tilsimimi sındırdın, bəs indi məni qoyub 
hara gedirsən? Məni də özünlə apar. Məhəmməd qızı da götürüb 
geriyə qayıtdı. Gətirib çörəyi padşahın qızına verdi. 

Qız bundan daha çox hirsləndi, yenə həkimi yanına çağırtdırıb 
dedi: 

− Mən yenə özümü naxoşluğa vuracam. Sən gedib deyərsən 
ki, bu qız Simovar padşahın əhvalatını bilməsə dirilməyəcək. 

Qız yenə özünü xəstəliyə vurdu. Həkim də gəlib baxıb dedi 
ki, qız gərək Simovar padşahının əhvalatını bilə, yoxsa 
sağalmayacaq. Padşah bu dəfə də bütün igidlərini toplayıb dedi: 

− Ey mənim igidlərim, ümidim sizədi. Kim gedib Simovar 
padşahının əhvalatını öyrənib gətirə bilər? 

Bu dəfə də Məhəmməd irəli çıxıb dedi: 
− Padşah sağ olsun, icazə verin mən gedim. 
Padşah Məhəmmədə icazə verib yola saldı. Məhəmməd yenə 

atın yanına gəlib hər şeyi danışdı. At dedi: 
− Min belimə, mən sənə kömək edərəm. 
Onlar yola düşdülər. Gəlib bir dəryanın qırağına çatdılar. At dedi: 
− Məhəmməd, sən məni acışdır ki, mən dəryadan atlana bilim. 

Bax, yadında saxla ki, haramız suya dəysə oramız daş olacaq. 
Məhəmməd atı acışdırdı, at dəryadan hoppandı, ancaq onun 

quyruğu suya dəydi, o dəqiqə də daşa döndü. Məhəmməd bunu 
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görəndə çox bikef oldu. Onlar dəryanın kənarındakı şəhərə 
girdilər. Gördülər ki, şəhər əhalisinin hamısı daşa dönüb. Bir də 
gördülər ki, bir qapı var, çox sürətlə açılıb örtülür. At dedi: 

− Gərək biz elə sürətlə keçək ki, heç yerimiz qapının arasında 
qalmasın.  

At çox sürətlə qapıdan içəri keçdi, lakin quyruğu qapının 
arasında qaldı. İçəridə at Məhəmmədə dedi: 

− İndi bura bir arvad gələcək, onun əlində bir tilsim qamçı 
var, nəyə vursa daşa dönür. Mən o bura gələndə təpiklə vuraca-
ğam, sən onda tez qamçını onun əlindən dartıb alarsan. Bütün 
arzularını yerinə yetirtdirərsən, sonra da öldürərsən. İndi isə gəl 
buraları gəzək. 

Onlar bir az gəzib gördülər ki, bir adam var; yarı daş, yarı 
adam. Məhəmmədi görəndə həmin kişi dedi: 

− Oğlan, yazıqsan, özünü tilsimə salmamış burdan uzaqlaş, 
yoxsa mənim günümə düşəcəksən. Məhəmməd soruşdu: 

− Ay əmi, sən kimsən, niyə bu günə düşmüsən? 
Kişi dedi: 
− Oğul, mənə Simovar padşah deyirlər. Bu günə də mənim 

arvadım salıb. Həmişə mən tövləyə girəndə görürdüm ki, at 
tərlidi. Mehtərdən soruşurdum ki, bu niyə belə tərləyib. O da 
cavab verirdi ki, hər axşam arvadınız nökərlə minib harasa gedir. 
Bir də səhərə yaxın qayıdır. Bir dəfə arvadımın bu sirrini öyrən-
mək üçün nökərin paltarını geyindim, tövlədə atın yanında 
uzandım. Gecədən xeyli keçmiş arvadım gəlib dedi: 

− Nökər, atı hazırla gedək. 
Biz ata minib yola düşdük. Gedib bir dağın dibindəki 

mağaraya girdik. Mağarada xeyli div varıydı. Onlar bizi yeməyə 
dəvət etdilər. Mən arada bir fürsət tapıb divlərin yeməyinə 
bihuşdarı qatıb, onları bihuş elədim. Sonra arvadım gördü ki, 
divlər yatdılar, mənə dedi ki, daha gedək. Bayıra çıxanda mən bir 
şeyi bəhanə eləyib yenidən mağaraya qayıdıb divlərin başını 
kəsib qurtardım ki, arvadım içəri girdi. Əlindəki qamçı ilə məni 
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vurub yarı daş elədi. Bu qamçını ona divlər vermişdi. Bax bütün 
bu şəhərin camaatını da o daşa döndərib.  

Bu vaxt at dedi: 
− Məhəmməd, arvad gəlir. Dediyim kimi elə.  
Doğrudan da arvad əlində qamçı gəldi. Məhəmməd cəld 

tərpənib qamçını aldı. Sonra arvada dedi: 
− İndi mənim arzularımı yerinə yetir. De ki, buraya quyruğu 

kəsik gələn quyruqlu olsun. Buraya qız gələn oğlan olsun, bu 
şəhərdə daşa dönənlər yenidən adama çevrilsinlər. 

Arvad Məhəmmədin bütün arzularını yerinə yetirdi. 
Məhəmməd qılıncını çıxarıb onu öldürdü.  

Bayıra çıxanda gördü ki, bayaq daş olan şəhər indi tamamilə 
canlanıb. 

Məhəmməd ata minib geriyə yola düşdü. Gəlib saraya çatdı. 
Başına gələni danışdı. Sonra padşahın qızı və dünya gözəli ilə 
evləndi. Şad, firavan yaşamağa başladılar. 

 
QARA QULAM İLƏ SULTAN SÜLEYMAN 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, Sultan Süleyman adlı bir padşah 

varmış. Günlərin bir günündə bir cavan oğlan gəlib Sultan Süley-
manın elçi daşının üstündə oturdu. Bunu görən padşah vəzirinə 
dedi ki, çıx gör o cavan nə istəyir. 

Soruşdular. 
Oğlan dedi: 
− Vallah, yetim uşağam. Sahibim yoxdu. Süleyman padşahın 

yanına gəlmişəm. 
Sultan Süleyman oğlanı yanına çağırtdırdı. Soruşdu: 
− De görüm, mala gedə bilərsənmi? 
Oğlan dedi: 
− Yox. 
− Ata gedə bilərsənmi? 
− Yox. 
− Qapını təmizləyə bilərsənmi? 
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Oğlan dedi: 
− Süpürərəm. 
Oğlanın adı Qara Qulam idi. O, qapını elə təmiz saxlayırmış ki, 

yağ töksən yalanarmış. Sultan Süleyman nə qədər istəyirdi ki, 
görsün oğlan qapını nə vaxt təmizləyir, amma görə bilmirdi. 
Oğlanın elə səliqəli olması padşahın nəzərindən qaçmadı. Padşah 
oğlanı hesabdar qoydu. Bir vaxtdan sonra Sultan Süleyman camaa-
tın içinə çıxdı ki, ay camaat bu oğlandan heç narazılığınız varmı? 
Dedilər ki, xeyr, bu oğlandan bizim heç bir narazılığımız yoxdu. 

Sultan Süleymanın din-iman bir qızından savayı heç nəyi yox 
idi. Onun qızı elə gözəl idi ki, aya deyirdi sən çıxma, mən çıxım, 
günə deyirdi sən çıxma, mən çıxım. Qara Qulam padşahın qızını 
sevir. O, qızı sevdiyini vəzirə bildirir. Vəzir padşahın nökərinin − 
Qulamın onun qızını sevdiyini xəbər verəndə padşah qəzəbləndi: 

− Mən nə günə qalmışam ki, qızımı qapımdakı nökərimə 
verim, − dedi. 

 Sonra padşah vəzirinə dedi ki, tez bir tədbir tökmək lazımdı. 
Belə qərara gəldilər ki, Günəşə bir namə yazıb Qulamdan 
göndərək. Belə də etdilər. Qulamı çağırıb naməni ona verdilər. 
Qulam əlini öpüb alnına qoydu, yola düşdü. Axşamüstü gəlib bir 
meşəyə çıxdı. O burada böyük bir mağaraya rast gəldi. Gördü ki, 
mağaranın üstündə bir ceyran durub. Qulam ceyrana yaxınlaşıb 
salam verdi. Ceyran onun salamını alıb dedi: 

− Ey bəni insan, bu ay qaranlıq gecədə burada nə gəzirsən, 
dərdin nədi? 

Qulam dedi ki, Günəşə məktub aparıram, bu gecə məni 
mağarada mehman eylə. 

Ceyran mağaranın başından düşüb Qulamı qəbul eylədi. 
Ceyran Qulama dedi: 

− Ey bəni insan, məndən də Allah-Təalaya bir-iki söz apar. De 
ki, yeddi ildi ki, balalayıram, amma bala üzünə həsrət qalmışam.  

Gecəni yatdılar. Sabah açılanda ceyran Qulama dedi: 
− Qarşına dərya çıxacaq, səni oradan yalnız balıqların padşahı 

keçirə bilər. Yoxsa oranı keçmək mümkün deyil. 
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Qulam yola düşdü. Az getdi, çox getdi, gəlib həmin dəryaya 
çatdı. Orada durub çox gözlədi, lakin balıqların padşahı gəlib 
çıxmadı. O, gecəni orada qaldı. Sabahısı balıqların padşahı gəldi. 
Salam verib dedi: 

− Ey bəni insan, nə şikayətin var? 
Qara Qulam cavab verdi ki, Günəşə məktub aparıram. 

Balıqların padşahı dedi: 
− Məndən Allah-Təalaya bir-iki söz apar. Ona de ki, su 

altında yaşayıram. Amma suların üzündə ağzıaçıq qərq olmuşam. 
Mənim bu sözlərimi mütləq çatdırarsan. 

Sonra balıq Qulamı belinə mindirib dedi: 
− Nə vaxt desəm gözünü aç, onda açarsan. 
Elə də etdilər. Sahilə çıxanda balıq Qulama dedi: 
− Sən məktubu Günəşə çatdıra bilməyəcəksən. Əgər bir dəfə 

“Ağaməli” desən, o vaxt Göydəmir at gələr sənin yanına, səni 
yalnız o at Günəşin yanına apara bilər. 

Qulam getdi. “Ağaməli” deyəndə bir Göydəmir at gəldi. Qu-
lam istədi ki, tez atılıb atı minə. At dedi: 

Dayan, kərəm eylə. Nə vaxt mən deyəcəm min, o vaxt da mi-
nərsən. mən səni Günəşin qabağına düşürəndə Günəş anasının qoy-
nundan çıxıb nərə vuracaq. Gah başın gedəcək, gah da ayağın. Qorx-
ma, üstünə qurğuşun töküləcək, alov töküləcək, qorxma, irəli get. 

  Günəşin yanına çatanda oğlan atdan atılıb düşdü. Günəş 
nərə vuranda gah başı getdi, gah da ayağı. Qara Qulam Günəşi 
tutdu, kağızı ona verdi. Günəş açdı, oxuyub dedi: 

− Biz varıq, şərikimiz yoxdu, yazıya da pozu yoxdu. Qız Qara 
Qulamındı. 

Günəş çəkilmək istəyəndə Qulam dedi: 
− Şükür olsun sənin dərgahına, bir balığa rast gəldim. Deyir 

ki, mən suyun altında bir həşəratam, suyun üzündə ağzı açıq qərq 
olmuşam. 

Günəş dedi: 
− O balığın burnunda ləl var. O səni yenə boynunun dalına 

mindirəcək, qırağa bir-iki metr qalmış o lələ vurarsan. Olmaya-
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olmaya ortada vurasan, sahilə yaxın vurarsan, ləl qumun üstünə 
düşəcək. Gözdən qoyma itməyə, balıq özünü suya verəcək. 

 Qulam elə də etdi. Sahilə bir-iki meti qalmış balığı vurdu, ləl 
quma düşdü, balıq özünü suya verdi. Qulam ləli götürüb ceyranın 
yanına gəldi. Ceyran soruşdu: 

− Mənim xəbərimi Allah-Təaladan gətirdinmi? 
− Bəli, gətirmişəm. Allah-Təala dedi ki, onu o qədər şirin 

yaratmışam ki, camaat onun adını eşidəcək, özünü görrməyəcək. 
Bircə bala verəcəm. 

Allah-Təala ceyrana bir bala verdi. Qulam ceyranın yanından 
gedəndə ceyran öz südündən ona verdi ki, bəlkə lazımın oldu. 
Qulam gedib südü götürdü, ləli də bir tacirə xırdalatdı. Bir qəflə-
qatır düzəltdi. Sultan Süleymanın şəhərinə getdi. O gəlib elçi 
daşının üstündə oturdu. Sultan Süleyman dedi: 

Görün, o cavan kimdi, nə istəyir? 
Soruşdular. Oğlan dedi: 
− Filan padşahın oğluyam dincəlməyə gəlmişəm, qəflə-

qatırıma yer versinlər, ev tikim, gedəndə də qalsın padşaha. 
Ona yer verdilər. O başladı evi tikməyə. Günlərin birində 

Sultan Süleyman Qulamı qonaq çağırdı. O, cavanı görüb vəzirə 
dedi ki, mənim qızımı kaş bu oğlan alaydı. Belə də oldu. Padşah 
qızını ona verdi. Günlərin birində padşah qızı ilə yeznəsini qonaq 
çağırmışdı. Yaxşı yeməkdə idilər. Birdən vəzir dedi: 

− Gör qızını nə oğlana verdik. 
O belə deyəndə Qara Qulamın dərdi təzələndi. Əlini saldı, 

qoyun cibindən naməni çıxardıb onların qabağına qoydu. 
Baxdılar, gördülər ki, namə onların öz yazdıqlarıdı. Kağızı alıb 
oxudular: “Biz varıq, şərikimiz yoxdu, yazıya da pozu yoxdu, qız 
Qara Qulamındı, bu sirdi”. 

Qara Qulam palçıqdan qayırma idi. Belə düşündülər ki, guya 
Qara Qulam kağızı qəflə-qatırçılara verib. Dedilər ki, sənə bu 
kağızı kim verib. Oğlan dedi: 

− Siz verdiniz. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 212  

O vaxt idi ki, Sultan Süleyman üç yüz yaşa gəlib çıxmışdı. Bir 
gün Qulam arvadına deyir ki, sən heç atana-anana yaxşı 
baxmırsan, qocalıb əldən-ayaqdan düşüblər. Deyirlər ki, ana qızı 
üçün çox şirindi. Qız əvvəlcə anasını çağırdı, onu çimizdirdi, baş-
gözünü təmizlədi. Anasını yola salanda Qulam ona bir stəkan süd 
verdi. Ana südü içəndən sonra on beş yaşında bir qız oldu. Sultan 
Süleymanın yanına getdi. Sultan Süleynman dedi: 

− Ay bacı, ay qızım, şikayətin nədi? 
− Mən sənin həyat yoldaşınam.  
Sultan Süleyman dedi: 
− Sən hardan oldun mənim həyat yoldaşım? Sonra o getdi 

qırxıncı otağa. 
Sabahı günü qız atasını çağırdı, su qoydu, çimizdirdi. Yenə 

atası gedən vaxtı Qulam ona da bir stəkan süd verdi. Atası südü 
içib cavan oğlan oldu. Gəzdiyi yerlər yadına düşdü. Atını 
yəhərləyib öz mülkünə getdi. Onun gözünə ceyran donunda bir 
zənən əhli göründü. O gül-çiçək dərirdi. İstədi ki, əlini zənən 
əlinə atsın, gördü ki, o əlini qaldırıb dedi: 

− Ayıb olsun sənə, belə olmaz.. 
Dedi: 
− Necə olar? 
Zənən əhli dedi: 
− İlqar-iman keçirək. 
Beş günün vaxtı tamam olanda atı mindi, həmin yerə getdi. 

Çatanda gördü ki böyük bir alaçıqdı. Bunun qabağında bir qoca 
durub. Sultan Süleyman nərə çəkib dedi: 

− Salam, ey qarı.  
− Əleyküməsalam, ay Sultan Süleyman. 
− Qarı nənə, sən nədən bildin ki, mənim adım Süleymandı? 
Qarı dedi: 
  − Bəs sən nədən bildin mənim qarı olduğumu? 
− Baxıb gördüm ki, bir qarısan. 
− Mən də baxıb görürəm ki, sən də Sultan Süleymansan. 
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Süleyman belə düşündü ki, yəqin bu, qızın anasıdı. Alaçıqdan 
içəri girəndə gördü ki, alaçıqda heç bir şey yoxdu. Amma onun 
gözünə çoxlu ləl-cəvahirət göründü, fikirləşdi ki, bu gecə gəlib bu 
qarını öldürərəm, bu qızıl-gümüşü də yığıb apararam. Bu zaman 
səs gəldi:  

− Sabaha salamat çıxsan, üç yüz il yenə yaşayacaqsan.  
Süleyman mülkünə çatanda daşa, kəsəyə, suya, hər bir şeyə 

səcdə elədi. Hamısı dedi: 
− Get yat, Süleyman, topuğundadı. Get, çim, təmizlən, beş 

səcdə namazını öz əlin ilə qıl, yerini aç, yıxıl yat. 
 Yenə bu dünya şirindi. Getdi qızıl xəzinəsinə. Salam verdi. 

Xəzinə yeddi dildə salamını alıb dedi: 
− Ay Süleyman, nəyə gəlmisən, şikayətin nədi? 
Sultan Süleyman dedi: 
− Səni qazanıb bura yığmışam. 
Xəzinə dedi: 
− Yazıqsan, dizinə gəlib. Gedib pak olarsan, namazını 

qılarsan, öz əlin ilə yerini salarsan, yatarsan.  
Sultan Süleyman gəldi, pak oldu, namazını qıldı, yerə yıxıldı. 

O vaxtı gəlib siniyə çatan zaman qayda var ki, adam tez-tez 
başını qaldırıb salır, boylanır. Sultan Süleyman axır nəfəsində 
başını qaldırıb dedi: “Ax, Sultan Süleymana qalmayan dünya 
kimə qalacaq”. 

 
MƏHƏMMƏDLƏ DİNMƏYƏN QIZ 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, bir məmləkətdə Məhəmməd adlı bir 

kasıb oğlan anası ilə yaşayırmış. Həmin məmləkətin padşahının 
qızı axır vaxtı dillənmirmiş. Məhəmməd bir dəfə bazara gedib 
görür ki, bir ölünün başına çatı salıb sürüyürlər. Yaxınlaşıb 
bunlardan soruşur ki, niyə belə eləyirsiniz, bu ölünün günahı 
nədi? Deyirlər ki, bu bizə xeyli pul borcluydu. Pulu verməmiş 
öldü, ona görə də sürüyürük. Məhəmməd soruşdu: 

− Nə qədər pul borcluydu? 
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Deyirlər ki, filan qədər. Məhəmməd pulu çıxardır, ölünün 
borcunu ödəyir. Sonra gedib bazardan bir molla tapır, müsəlman 
adətinnən ölüyü basdırır. Sonra çıxıb evlərinə gedir.  

Padşahın qızının sədası hər yerə yayılır. Bunu Məhəmməd də 
eşidir. Padşah belə şərt kəsibmiş ki, kim qızımı dilləndirsə, ona 
verəcəm. Məhəmməd anasına deyir ki, mən gedib padşahın qızını 
dilləndirib alacam. Anası deyir: 

− Oğlum, oraya o qədər bilikli həkimlər gedir ki, heç nə eliyə 
bilmirlər. Padşah da boyunlarını vurdurur. Sən də sağalda 
bilməzsən, boynunu vurdurar. 

Oğlan razı olmur. Çuxasını geyinir, cibinə bir tikə çörək 
qoyub yola düşür. 

Az gedir, üz gedir, dərə-təpə düz gedir, bir təpənin yanına 
çatır. Birdən eşidir ki, kimsə onu çağırır: 

− Aya, a qardaş, bir əylən. 
Məhəmməd geri dönür ki, heç kim yoxdu. Yoluna davam 

eləyir. Bir az gedəndən sonra həmin səsi yenə eşidir. Səsə tərəf 
gedəndə görür ki, bir siçandı. Siçan salam verib soruşur ki, 
haraya gedirsən. 

Məhəmməd deyir: 
− Nə bilim, elə belə. 
Həm də çox təəccüb edir ki, siçan da danışarmı. Siçan deyir: 
− Gəl yoldaş olaq, nə qazansaq yarıya bölək. 
Məhəmməd razılaşır, siçanı əlinə götürüb cibinə qoyur. Sonra 

yollarına davam edirlər. Nəhayət onlar gəlib padşahın sarayı 
yaxınlığında dayanırlar. Siçan Məhəmmədə deyir: 

− Oğlan, bilmirəm buraya nəyə gəlmisən, şəhərə girəndə sol 
tərəfdəki evi görürsənmi? Orda qonaq olarsan.  

Məhəmməd siçanın dediyi kimi də elədi. Evə yaxınlaşıb 
sahibindən soruşdu: 

− Qonaq istəyirsinizmi? 
− Qonaq Allah qonağıdı buyurun, − deyə onu içəri dəvət 

etdilər. Çay-çörəkdən sonra siçan Məhəmmədə dedi ki, gecə 
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yerini eyvanda saldırarsan. Məhəmmədin xahişi ilə ev sahibi 
onun yerini eyvanda saldı. Gecə yatanda siçan Məhəmmədə dedi: 

− Bilirəm sən padşahın qızını sağaltmağa gəlibsən. Sən saraya 
gedəndə hamı deyəcək ki, buyur oğlan, başda əyləş, gördüyündən, 
bildiyindən danış. Onda sən yuxarı keçməzsən. Aşağıda taxtın 
üstündə əyləşərsən, bir mütəkkə istəyərsən. Ona dirsəklənərsən, 
məni də çıxardıb mütəkkənin altına qoyarsan. Sonra da deyərsən ki, 
ay camaat, mən nə danışım, qoy mütəkkə danışsın, siz də qulaq asın. 
Onda camaat mənə qulaq asacaq, mən da danışacağam. Mən 
danışdığım nağılda bir qız olacaq, bu qız üç adamın arasında 
qalacaq. Onda müəyyənləşdirə bilməyəcəklər ki, qız kimə düşəsidi. 
Padşahın qızı da gərdəyi aralayıb deyəcək ki, qız kimə düşər. Onda 
sən də deyərsən ki, sən də mənə düşərsən. Atan belə şərt kəsib ki, 
kim səni dilləndirsə, ona da verəcək. Beləcə də deyərsən. 

Sabah açılır, Allah hamının üzünə xeyirli sabahlar açsın. 
Məhəmməd siçanı da cibinə qoyub yola düşür. Padşahın sarayına 
gəlib çıxır. Görür ki, padşah da, arvadı da, qohumları da qara 
geyiniblər, Məhəmmədi görəndə hamı sevinir ki, təzə adam gəlib, 
bəlkə bu qızı dilləndirə. Adamlar deyir ki, buyur, oğlan, başda əyləş. 
Məhəmməd deyir ki, xeyr, elə bir mütəkkə verin, bu taxtın üstündə 
oturacam. Məhəmmədə mütəkkə verdilər. O, mütəkkəyə dirsəklənib 
gizlincə siçanı çıxardaraq onun altına qoyur. Camaat deyir: 

− Oğlan, buyur, gördüyündən, bildiyindən danış. 
Məhəmməd deyir: 
− Ay camaat, mən nə danışım. Mütəkkə danışsın, siz də qulaq 

asın. 
Siçan başlayır mütəkkənin altından danışmağa: 
− Ay camaat, üç nəfər yolnan gedirmiş. Bir dülgər, bir dərzi, 

bir molla. Hər kəs öz alətini götütübmüş. Molla heybəsini, dərzi 
iynə ilə parçasını, dülgər baltasını, rəndəsini, isgənəsini. Gedirlər, 
gedirlər, bir talaya çatanda axşamlayırlar. Belə qərara gəlirlər ki, 
gecəni üç yerə bölsünlər. Növbəynən keşik çəksinlər. Çöp atırlar. 
Birinci növbə çəkmək dülgərə düşür. Dülgər yuxusu gəlməsin 
deyə baltasını götürür, ağacın bir adam boyu parçasını kəsir, gəti-
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rir bunu yonur, rəndələyir, bir adam heykəli düzəldir. Elə bu vaxt 
onun yatmaq növbəsi gəlir, dərziyi qaldırır, özü isə yatır. Dərzi 
görür ki, bir çılpaq qız heykəli var. Tez ona paltar tikir. Bu zaman 
da onun yatmaq növbəsi gəlir, o, mollanı oyadıb özü yatır. Molla 
qalxanda görür ki, bir qız var, amma onu nə qədər danışdırırsa, 
qız dillənmir, heybəsinin gətirir, kitabını çıxardır, oysun eliyərək 
ona dil verir. Səhər açılanda onlar başlayırlar qızın üstündə dava 
eləməyə. Dülgər deyir ki, qızı mən düzəltmişəm, qız mənimdi. 
Dərzi deyir ki, ona paltarı mən tikmişəm, qız mənimdi. Molla 
deyir ki, ona dili mən vermişəm, mənim olmalıdı. Ay camaat, 
indi deyin görək qız kimə düşür. Hamı fikirləşir, lakin heç kim 
doğru müəyyənləşdirə bilmir. Bu zaman qız gərdəyi tullayıb 
deyir ki, qıza dil verən molladı, qız da ona düşməlidi. 

Onda Məhəmməd tez qıza deyir: 
− Onda sən də mənə düşürsən. 
Qız isə deyir ki, oğlan, əgər məni ikinci dəfə dilləndirə bilsən, 

sənə getməyə razıyam. Məhəmməd geriyə, qonaq qaldığı evə 
qayıdır. Axşam yatanda siçan Məhəmmədə deyir: 

− Bilirsən nə var? Otağın ortasında bir dirək var idi, sən onu 
gördünmü? 

Məhəmməd deyir: 
− Bəli, gördüm. 
Siçan deyir: 
− Həmin dirəyin sağ tərəfində bir deşik var. Sabah səni yenə 

yuxarı başa çağıracaqlar. Ancaq sən getməzsən. Deyərsən ki, bir 
şey verin, elə bu dirəyin dibindəcə oturacam. Məni də dirəyin 
deşiyinə qoyarsan. Sonra camaat deyəndə ki, buyur danış, sən 
deyərsən ki, mən nə danışım, dirək danışsın, siz də qulaq asın. 

Səhər tezdən Məhəmməd siçanı cibinə qoyub padşahın 
sarayına yollanır. Onu yenə yuxarı başa dəvət edirlər, lakin 
Məhəmməd yuxarı keçmir, deyir: 

− Bir şey verin, elə burda dirəyin dibində oturacam. Ona gətirib 
xalça verirlər. Məhəmməd dirəyin dibində oturur, siçanı deşiyə 
qoyur. Camaat deyəndə ki, oğlan buyur danış, Məhəmməd deyir: 
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− Ay camaat, mən nə danışım, dirək danışsın, siz də qulaq asın. 
Siçan dirəyin içindən başlayır danışmağa. 
Deyir: 
− Ay camaat, üç dost varmış: bir yerdinləyən, bir yelaparan, 

bir həkim. Bu üç yoldaş yolnan gedirlərmiş. Yerdinləyən deyir ki, 
Hindistan padşahının qızı ağır xəstədi, ölümünə iki saat var. 
Padşah belə şərt kəsib ki, kim qızımı sağaltsa, ona verəcəm. Gəlin 
gedək onu sağaltmağa. Yelaparan bizi tez ora apar, həkim də 
dərman verib qızı sağaldar. Biz də qızı alarıq. Üçü də razılaşır. 
Yelaparan onları belinə alır, iki saatdan tez padşahın sarayına 
çatırlar. Həkim qıza baxıb deyir ki, buna qara qoçun qanından 
dərman qayırıb içirtmək lazımdı. Padşah əmr verir, qara qoç 
kəsirlər, həkim dərman qayırır, qıza içirdən kimi qız sağalır. 
Sonra da qızı üç dosta verir. İndi ay camaat, deyin görək, bu qız 
kimə düşəsidi; yerdinləyənəmi, yelaparanamı, həkiməmi? 

Camaat yenə müəyyənləşdirə bilmir. Qız indi lap bərk hirs-
lənib deyir: 

− Siz necə adamlarsınız ki, bunu da bilmirsiniz. Qız həkimə 
düşməlidi. 

Bunu eşidəndə Məhəmməd deyir ki, onda sən də mənə dü-
şürsən. Qız yenə razı olmur, deyir: 

− Oğlan, üçüncü dəfə də məni dilləndirə bilsən , sənə getməyə 
razı olacam. 

Məhəmməd bu dəfə də qıznan razılaşır, geri qonaq qaldığı evə 
qayıdır. Gecə yatanda siçan Məhəmmədə deyir:  

− Məhəmməd, sən başda buxarı varıydı, onu gördünmü? 
Məhəmməd deyir: 
− Hə, gördüm. 
Siçan deyir: 
− Sabah qız həmin buxarının qabağında stol qoyduracaq. 

Stolun üstündə də şüşə qablar düzəcəklər, ortaya da şamdan qo-
yulacaq. Sən sakitcə oturarsan, şam keçsə, qablar kül-ayaq olsa, 
onda qız sənindi. 
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Səhər açılanda Məhəmməd siçanı cibinə qoyub saraya gedir. 
Görür doğrudan da yuxarı başda üstündə şamdan, şüşə qab-qacaq 
qoyulan bir stol var. Məhəmməd deyir: 

− Hə, siçan, dediklərin doğruymuş. 
Siçan deyir: 
Məhəmməd, məni cibindən çıxardıb stolun üstünə qoyarsan. 

Mən səsimi çıxardanda mənim düşmənim pişik dalımca düşəcək, 
onda stolun üstündəki lampa, qab-qacaq qırılacaq. Sən də məni 
tez götürüb cibinə qoy ki, pişik yeməsin. 

Stol arxasında oturanda Məhəmməd siçanı çıxardıb stolun 
üstünə qoyur. Siçan səsini çıxardanda pişik onun üstünə atılır. 
Siçanın arxasınca qaçan pişik stolun üstündəki lampanı, qab-
qacağı sındırır. Siçan tez özünü Məhəmmədin üstünə atır. 
Məhəmməd onu götürüb cibinə qoyur, durub qızın yanına gedir. 
Qız deyir ki, oğlan, daha sənə sözüm yoxdu. 

− Padşah qırx gün, qırx gecə toy edib qızını Məhəmmədə 
verir. Sonra onların hərəsinə bir ağ at, bir qılınc, xeyli qızıl-
gümüş verib yola salır. 

Bir xeyli getdikdən sonra siçan Məhəmmədə deyir: 
− Siz asta-asta gəlin. Mən qarşıdakı təpədə sizdən ötəri bir 

alaçıq tikəcəm. 
Bunu deyəndən sonra o, Məhəmmədin cibindən sürüşərək 

yerə düşür, otların arasında itir. Məhəmməd təpənin yanına 
çatanda görür ki, doğrudan da bir alaçıq tikilib. Siçan deyir: 

− İndi gəl qazancımızı yarı bölək. 
Məhəməd qızılları götürüb qızla bərabər alaçığa girir. 

Qızılları iki yerə bölür. Qalır bircə qız. Siçan deyir: 
− Gəl indi də qızı bölək. 
Məhəmməd deyir: 
− Qızı nə təhər bölək? 
Siçan deyir: 
− Necə nə təhər bölək. Qılıncı götür qızı ortadan iki yerə ayır. 

Yarısı sənin, yarısı mənim. 
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Məhəmməd naəlac qalır, qılıncı əlinə alır, lakin qızı öldür-
məyə ürəyi gəlmir. Elə bu vaxt siçan böyüyür, böyüyür, açılaraq 
gözəl bir oğlana çevrilir. Qılıncı Məhəmmədin əlindən alır, qızın 
başına endirmək istəyəndə, qız üzünü yana çevirib qusur. Sonra 
oğlan qızın qolundan tutub Məhəmmədə deyir: 

− Bax, qızı dillənməyə qoymayan elə bu ilan zəhəriydi. Mən 
səni ona görə qıza yaxın getməyə qoymurdum ki, o zəhər sənə də 
keçə bilərdi. Sən də bunun kimi danışa bilməyəcəkdin. Yadına 
düşürmü bazarda bir ölünün başına çat salıb sürüyürdülər. Sən 
ölünün borcunu verdin, özünü də basdırdın. Bax həmin ölü mən 
idim. Sən mənə elə yaxşılıq elədin, mən də sənə belə yaxşılıq 
elədim. Yaxşılıq heç vaxt yerdə qalmaz. Bunu deyəndən sonra oğlan 
qızılları Məhəmmədə verir, qızı da qaldırıb atın belinə qoyur. Deyir: 

− İndi gedə bilərsiniz. 
Bundan sonra o yenə siçana çevrilir, təpədəki deşiyə girir. 

Məhəmməd də qızı götürüb evlərinə qayıdır. Göydən üç alma 
düşdü, bir mənim, biri nağıl söyləyənin, biri də eşidənin. 

 
KEÇƏLLƏ PADŞAHIN QIZI 

 
Biri varmış, biri yoxmuş, keçmiş zamanlarda bir padşah varmış. 

Bu padşah bir gün xəstələnir. Onun dərdinə heç bir loğman əlac edə 
bilmir. Bir yəhudi loğman gəlib padşaha deyir ki, mən sənin dərdinə 
əlac edərəm. Ancaq bu şərtlə ki, qızını mənə verəsən. Padşah bu işə 
razı olur. Qıza xəbər çatır ki, atan səni yəhudiyə verir. Qız da bir 
stəkan zəhər doldurub saxlayır. Padşah qızının yanına minnətçi 
göndərir ki, deyin atanı sağaldır, necə olsa da razı olmalıdı.  

Bunlar burda qalsın, sizə kimdən xəbər verim, yəhudi loğ-
mandan. Yəhudi loğman padşahın həyətindəki keçəllərdən birini 
çağırıb deyir ki, apar bu kağızı anama ver, bizə filan-filan xö-
rəkləri hazırlasın. Arvad xörəkləri tələsik hazırlayır, keçəli 
çağırıb deyir ki, xörək hazırdı, gəl apar. Keçəl xörəyi ocağın 
qırağından götürəndə bir kömür də götürür. Keçəl həyətə çıxıb 
xörəyi yerə qoyur, kömürlə qapıya bu sözləri yazır: 
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Qazan-qazan, qaz savabı, 
Sirəsində söz savabı, 
Hələ bu kiçik balası, 
Allah saxlasın böyük balasından. 

Keçəl xörəyi öz evinə aparıb nənəsi ilə bərabər yeyir. Sonra 
keçəl paltarını dəyişib yenə padşahın həyətinə gedir. Yəhudi 
görür ki, keçəl gəlmədi, axırda özü getməli olur. O, hirsli-hirsli 
qapıya vuraraq içəri girir, anasına deyir ki, xörəyi niyə göndər-
məyibsən? Arvad cavab verir: 

− Kağızı alan kimi xörəyi tələsik bişirdim, keçəlnən göndərdim. 
Yəhudi geri qayıdanda qapının üstündəki yazıları oxuyur, 

gəlib padşaha xəbər verir. 
Sizə xəbər verim padşahın qızından. Padşahın qızı da deyir ki, 

mən yəhudiyə ərə getmərəm, bir gözü kor olsun, keçəl olsun, 
ancaq müsəlman olsun, gedərəm. Keçəl bunu eşidəndə nənəsinin 
paltarını geyinib qızın yanına gedir. Lakin onu içəri buraxmırlar. 
Keçələ deyirlər ki, qız heç kəsə qulaq asmır, indi sənmi ona ağıl 
verəcəksən? Qız bunların səsini eşidəndə əmr edir ki, bayırdakı 
kimdirsə buraxın gəlsin. Keçəl içəri keçib qıza deyir:  

− Bax, mən keçələm, sən deyirsən ki, belə adama ərə 
gedərəm. Əgər istəyirsənsə mənə gəl. 

Qız da keçəlin dediklərinə razı olur. Keçəl qıza deyir ki, gəl 
paltarımızı dəyişək, sən mənim paltarımı geyin, əmr et ki, səni 
aparıb küçənin başına qoysunlar. Mən də sənin paltarını geyinib 
sənin əvəzinə gedib padşaha deyərəm ki, mən yəhudiyə ərə 
getməyə razıyam. 

Qız qarı paltarını geyinir, çoxlu pul götürüb çıxır. Onu aparıb 
qarının evinə qoyurlar. 

Sizə kimdən xəbər verim, keçəldən. Keçəl qızın paltarını geyinib 
qızın yerində oturur. Bu zaman minnətçi gəlir ki, yəhudiyə ərə 
getməyə razılıq versən, yəhudi atanı sağaldacaq. Qız razı olur. 
Padşaha xəbər gedir ki, qız razıdı. Toy başlayır, qırx gün, qırx 
gecədən sonra qızı yəhudinin evinə aparırlar. Qız atasına deyir ki, 
mən atamın sərhədini gəzmək istəyirəm, atam əmr versin, bütün 
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şəhər bağlansın. Qızla oğlan şəhəri gəzməyə çıxırlar. Onlar gəzə-
gəzə gedib dar ağacının yanına çatırlar. Qız yəhudidən bu ağacın nə 
olduğunu soruşur. Oğlan da cavab verir ki, sənin atanın kimə acığı 
tutarsa, onu bu ağacdan asdırır. Qız deyir ki, onda qoy, mən özümü 
boğazımdan asım, görüm necə olur. Yəhudi isə deyir ki, yox, qoy 
mən edim, görək necə olur. Yəhudi boğazını kəndirdən keçirən 
zaman, keçəl kötüyü onun ayağının altından çəkir. Yəhudi ölür. 
Keçəl geri öz evlərinə qayıdır, gecəni qalır, səhər yenə keçəl 
paltarını geyinərək padşahın həyətində gəzir. 

 Bunlar qalsın burada, sizə xəbər verək padşahdan. Padşaha 
xəbər çatır ki, qız yoxdu. Padşah bunu eşidəndə çox hirslənir, qırx 
nəfər atlı göndərir ki, harda olsa qızı tapıb gətirsinlər. Atlılar 
gəzməmiş yer qoymurlar, lakin qızdan heç bir soraq çıxmır. Keçəl 
bunların qarşısına çıxaraq deyir ki, bu paltarda sizə kim qızın yerini 
deyər. Mən özüm olsam heç mən də demərəm. Götürün, bu dərviş 
libasını, geyinib qapı-qapı gəzin, bəlkə onda tapa bildiniz. Keçəl 
onları aldadaraq paltarlarını yığıb bazara satmağa aparır. 

Padşahın üstünə başqa bir padşahdan namə gəlir ki, sən bir 
lotunun əlində qalmısan. Biz sənin üstünə qoşun çəkirik. Padşah öz 
adamlarını başına yığaraq onlardan məsləhət isləyir, deyir ki, kim 
mənə kömək edə bilər? Keçəl xalqın arasından qalxır ki, mən o 
padşahı sənin yanına gətirsəm nə verərsən? Padşah cavab verir ki, 
bu dünyalığını verərəm, o dünyalığında işim yoxdu. Bu zaman keçəl 
deyir ki, onda bu dediklərini yaz, altından qol çək, sonra gedim. 
Keçəl sonra padşahdan bir cüt at, xərclik istəyir. Keçəl istədiklərini 
aldıqdan sonra, atını aparıb bir mehtərə verir ki, qırx gün ata yaxşı 
baxsın. Keçəl bundan sonra o biri padşahın yanına yola düşür, bir 
neçə gün yol getdikdən sonra padşahın sarayına çatır, deyir ki, 
padşahımızın qızını aparıblar, başı bərk qarışıb, odu ki, bizə yaxşı 
baxmır. Sənin adını deyib gəlmişəm. Keçəl bu minval ilə bir müddət 
burada yeyib-içib gəzir, padşahın ən yaxın adamlarından biri olur. 

Qırx gün yaxınlaşanda keçəl bir keçi alır, ətini qəssaba verir, 
dərisini isə təmizlədib özü götürür. Sonra keçəl keçinin dərisinə 
zınqırov bağlayır, padşahın yatdığı yeri ölçür, həmin uzunluqda 
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bir sandıq qayırtdırır. Qırx gün tamam olanda keçinin dərisini 
geyinir, sandığı da padşahın yanına qoyur. Bu zaman padşah 
gözünü açıb soruşur: 

− Kimsən? 
Keçəl deyir ki, Əzrayılam, canını almağa gəlmişəm, dur bu 

sandığa gir. 
Keçəl padşahı sandığa salır, ağzını qıfıllayır, atın belinə 

sarıyır. O biri atı da özü minib yolu əlinə alıb gedir. Vaxt tamam 
olanda bir də görürlər ki, budu keçəl, yanında da bir sandıq gəlir. 
Bütün camaatı başına yığır, dərini də geyinib sandığı açıb deyir: 

− Dur, gəldik, o dünyaya çatdıq. 
Sonra keçəl paltarını dəyişib xalqın arasına keçir. Padşah 

durub deyir ki, Allah sənə şükür, o dünyada da adamlar varmış. 
Qızın atası deyir ki, ağlını başına yığ, sən hələ bu dünyadasan. 
Padşah bu zaman deyir ki, Allah sənə şükür, o dünyada da dama 
öyüd-nəsihət verirlər. Sonra ona öz göndərdiyi kağızı 
oxutdururlar, deyirlər ki, bu o dünya deyil, ağlını başına yığ. Bu 
lotu o padşahın başına gətirdiyini sənin də başına gətirir.  

Sonra keçəl qızın atasının boğazından tutub deyir: 
− Ver mənim dünyalığımı. 
Padşah ondan nə istədiyini soruşur. Bu zaman keçəl deyir ki, 

yəhudini öldürən, atlıları soyan, qızını aparan mən olsaydım qızını 
mənə verərdinmi? Padşah cavab verir ki, səndə ki belə hünər var, 
sənə nəinki qızımı, hətta padşahlığımı da verərəm. Bundan sonra 
padşah qızını keçələ verir, onlara qırx gün, qırx gecə toy edir. Onlar 
yeyib-içib yerə keçirlər. Siz də yeyin-için dörə keçin. 

 
OVÇU İLƏ PADŞAH 

 
Biri vardı, biri yoxdu, bir ovçu vardı. Onun kimsəsi yox idi, 

ovçuluq edib birtəhər başını dolandırırdı. Ovçu günlərin birində 
gedib bir göyərçin vurdu. Boğazını üzmək istəyəndə quş dilə 
gəlib dedi:  
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− Mənim boğazımı üzmə, sənə xeyrim dəyər. İndi isə üzümə 
bir şillə vur.  

Ovçu quşun üzünə şillə vurdu. Bu bir gözəl qız oldu. Qızı da 
götürüb qayıtdı. Bir neçə gündən sonra ovçu dedi: 

− Mən gedirəm yenə ov ovlayım. 
Qız razı olmadı, dedi ki, ova getmə, indi sən evdə otu, mən 

işləyim. 
Axşam oldu oğlan yatdı, qız yatmadı, başladı xalça toxumağa. 

Qız elə bir xalça toxudu ki, kəndlərin, şəhərlərin nə ki rəssamlıq 
işləri var idi, toxuduğu xalçanın naxışlarında tapmaq olardı. Səhər 
qız xalçanı gətirib verdi oğlana. Dedi: 

− Bu xalçanı apar şəhərdə sat. Hər kim nə qiymət desə, 
razılaş, qiymət kəsmə. 

Oğlan xalçanı götürüb şəhərə gəldi. Hər baxan deyirdi ki, bu 
xalçaya heç kim pul tapmaz. Bu zaman padşahın qızı bazara gəldi, 
qızın xalçadan xoşu gəldi. O xalçanın qiymətini soruşdu. Oğlan 
dedi: “Nə verirsən ver”. Qız olan pulunu xalçaya verib xalçanı aldı, 
evə gətirəndə padşah baxıb gördü ki, rəssamlıq işləri var, bu 
xalçanın naxışlarında toxunmuşdur. Qızını çağırıb xəbər aldı: 

− Qızım, bu xalçanı kimdən aldın? 
Qız cavab verdi ki, xalçanı bir ovçudan aldım. Padşah məəttəl 

qaldı ki, bu ovçunun necə arvadı var ki, belə xalça toxuyub. 
Çağırdı vəzirini, əhvalatı ona danışdı, dedi: 

− Vəzir, gedək baxaq, görək bu ovçunun necə arvadı var ki, 
belə xalça toxuyub. 

Onlar ovçunun evinə gəldilər. Ayaqlarını içəri qoyan kimi qızı 
gördülər, qızın gözəlliyinə heyran qaldılar. Padşah baxdı ki, 
dünyada bu qıza tay olan gözəl tapılmaz. Qız onları içəri dəvət 
elədi. Padşah qızın gözəlliyinə o qədər heyran olmuşdu ki, qızın 
sözlərini eşitmirdi. Xeyli durduqdan sonra dönüb geri saraya 
qayıtdılar. Padşah taxta əyləşərək vəziri çağırıb dedi: 

− Vəzir, ovçunun başına bir iş gətirmək lazımdı ki, ovçu 
ölsün, qız qalsın mənə. 

Vəzir dedi: 
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− Padşah sağ olsun! Bundan asan nə var ki, filan meşədə bir 
alma ağacı var. Hər kəs bu almadan yesə iyirmi yaşında cavan 
olar. Ora gedən geri qayıtmaz. Ovçu əgər ora getsə ölər, arvadı da 
qalar sənə. 

 Padşah ovçunu çağırtdırdı. Ovçu padşahın əmri ilə saraya 
gəldi.  

Padşah dedi: 
− Ovçu, sən gedərsən filan meşəyə, mənə o almadan gətirərsən. 
Ovçu kor-peşiman evinə qayıtdı. Başladı düşünməyə ki, oraya 

gedən sağ qayıtmır. O çox düşündü, daşındı, baxdı ki, bir şey 
çıxmır. Qız onu belə görüb soruşdu:  

− Niyə belə kədərli durursan? Niyə kefin yoxdu? 
Ovçu dedi: 
− Nə olacaq, padşah məni elə yerə yollayır ki, oraya gedən 

sağ qayıtmır. 
Qız dedi: 
  −Hara yollayır? 
Ovçu dedi: 
− Padşah deyir ki, get filan meşədən filan almanı gətir. 
Qız dedi: 
− Fikir etmə, sən yat dincəl, mən bu işin yolunu bilirəm. 
Oğlan yatan kimi qız çıxdı getdi bir dərənin kənarına. Ora 

çatan kimi nə ki suda yaşayan var qızın başına yığıldı. Qız başına 
gələnləri qoca qızıl balığa danışıb dedi: 

− Padşah ərimi filan yerə göndərir, nə edək? 
Balıq dedi: 
− Ora getmək çox çətin yoldu. Bax, o görünən adada bir 

qurbağa xalan yaşayır. O qurbağa həmin yolu tanıyır.  
Qız qayığa oturub gəldi qoca qurbağanın yanına. Dedi: 
− Xala, padşah mənim ərimi elə yerə göndərir ki, gedib 

oradan sağ qayıtmayacaq. 
Qurbağa qıza dedi ki, oğlan getsin almaları gətirsin. Orada 

yaşayan qurbağa mənim bacımdı, sənin də xalandı. Mən oğlana 
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bir dəsmal verərəm. O orada çimib qurulanar, onda bacım tanıyar 
ki. Bu dəsmal mənimdi. Oğlan sağ-salamat qayıdar geri.  

Qız geri evə qayıdıb oğlana dedi: 
− Gedərsən həmin meşəyə, heç nədən qorxmazsan, əvvəlcə 

qoca qurbağa səni çimizdirəcək, sonra isə səni yemək istəyəcək. 
Dəsmalı göstərərsən, onda o səni tanıyıb sağ-salamat buraxacaq. 

Oğlan meşəyə getdi, almanı dərib qayıdarkən, qurbağa başladı 
qışqırmağa: 

− Dayan görüm, kimsən, nəçisən? Bura quş gəlsə qanad salar, 
qatır gəlsə dırnaq. Bu adada məndən icazəsiz nə cürət edib 
gəzirsən? 

Oğlan qorxmadı. Qurbağa onu götürüb apardı. Çimizdirdi ki, 
yesin, elə bu vaxt oğlan dəsmalı çıxartdı. Qurbağa gördü ki, bu 
dəsmal onun bacısınındı. Soruşdu: 

− Oğlan, necə olub ki, sən gəlib buralara düşmüsən? Oğlan 
başına gələnlərin hamısını qurbağaya danışıb dedi ki, əgər bu 
almaları aparmasam, padşah mənim boynumu vurduracaq, məni 
bura sənin bacın göndərdi. 

Bunu eşidən kimi qurbağa oğlanı yaxşı yedirtdi, içirtdi, həmin 
almalardan da verdi, oğlanı yola saldı. Oğlan almaları götürüb 
gətirdi padşaha verdi. Padşah almaları görəndə məəttəl qaldı. 
Vəziri çağırdı ki, oğlan almaları gətirib. İndi nə tədbir? 

Vəzir dedi: 
− Padşah sağ olsun, oğlana de ki, get oraya, bilmirəm haraya, 

get gətir, onu, bilmirəm nəyi. 
Padşah oğlanı çağırtdırıb vəzirin sözlərini oğlana olduğu kimi 

dedi: 
− Get oraya − bilmirəm haraya, gətir onu − bilmirəm nəyi. 
Oğlan məəttəl qaldı. Kor-peşiman evə qayıtdı. Arvadı onu bu 

halda görəndə soruşdu: 
− Nə olub, niyə fikirlisən? 
Oğlan dedi: 
− Padşah deyir ki, get ora − bilmirəm hara, get gətir onu − 

bilmirəm nəyi. Bu nə sirdi başa düşmürəm. 
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Qız dedi: 
− Get yat, dincəl. 
Oğlan yatdı. Qız yenə getdi qurbağanın yanına. Dedi: 
− Xala, padşah ərimi elə yola göndərir ki, ora gedən sağ 

qayıtmır. 
Qurbağa dedi: 
− Qızım, heç fikir etmə. Mən ona üç dənə ağac verərəm. Filan 

meşədə bir yapı* var. Ora gedən sağ qayıtmır. Oğlan gedər həmin 
yerə. O yapı onu yemək istəyəcək. Oğlan həmin ağacdan birini 
onun ağzına verər. Birinci ağac əyiləcək. Sonra ikincisini verər. 
Bu da əyiləcək. Nəhayət üçüncü ağacı onun ağzına verər. Bu ağac 
əyilməyəcək, o tanıyacaq ki, bu ağac onun bacısınındı. 

Qız həmin ağacları gətirib oğlana verdi. Dedi: 
− Gedərsən həmin meşəyə, orada bir yapı var. Sən bu ağacları 

bir-bir verərsən onun ağzına. 
Oğlan ağacları götürüb yola düşdü. Az getdi, üz getdi, dərə-təpə 

düz getdi. Gəlib həmin meşəyə çatdı. Yapı oğlanı yemək istədikdə 
oğlan birinci ağacı verdi onun ağzına, ağac əyildi. İkinci ağacı verdi, 
ikinci ağac da əyildi. Oğlan üçüncü ağacı verdi, amma üçüncü ağac 
əyilmədi. Belə olduqda yapı oğlanı tanıdı, soruşdu: 

− Sən necə oldu ki, gəldin bura çıxdın? Bura quş gəlsə qanad 
salar, qatır gəlsə dırnaq. 

Oğlan başına gələn əhvalatı söylədi, dedi: 
− Padşah mənə deyir ki, get ora − bilmirəm hara, gətir onu − 

bilmirəm nəyi. 
Həmin yapı dedi ki, o mənəm. O ki, bacımın qızının ərisən 

sənin xətrinə gedərəm. Gedək görək o padşah səndən nə istəyir. 
− Yapı danışanda gözə görünmürdü. 
O, oğlandan soruşdu: 
− Yemək istəyirsənmi? 
Oğlan dedi: 
− Bəli, yemək istəyirəm, anam. 

                                                
* yapı – ifritə. 
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Yapı dedi: 
− Onda de ki, açıl süfrəm açıl, dadlı yeməklər gətir. 
Oğlan bunu deyən kimi süfrə açıldı, dünyada nə kimi ləzzətli 

yeməklər var idi, o süfrədə hazır oldu. Oğlan başladı yeməyə. 
Sonra dedi: 

− Yığıl, süfrəm, yığıl. 
Süfrə yığıldı. Onlar getməyə başladılar. Oğlan yanına baxdı 

ki, heç kəs yoxdu. Bu zaman arxasından səs gəldi ki, get oğlan 
mən səninlə gəlirəm. Oğlanla yapı evə gəldi. 

Qız soruşdu: 
− Nə oldu, gətirdin? 
Yapı dedi: 
− Bacımın qızı, gəldim, gəldim. 
Gecə yatdılar. Səhər tezdən qalxıb getdilər padşahın yanına. 
Padşah oğlandan soruşdu: 
− Gətirdinmi? 
Yapı arxadan soruşdu: 
− Nə istəyirsən bu oğlandan? 
Padşah dörd yanına baxdı ki, heç kəs yoxdu. 
Yapı dedi: 
− Niyə dörd yanına baxırsan. Sən dediyin “Get ora − bilmirəm 

hara, gətir onu − bilmirəm nəyi” həmin o mənəm. 
Padşah heç bir söz demədi. Yerində donub qaldı, üzr istəyib 

ovçunu buraxdı. 
Onlar bərabər evə gəldilər. Yedilər-içdilər. Səhər açıldı. 
Bunlar burada qalmaqda olsun, sizə kimdən xəbər verim 

padşahdan. 
Padşah dedi: 
− Vəzir, mən o qızsız yaşaya bilmirəm. Bir tədbir tök. 
Vəzir çox fikirləşdi, bir şey tapa bilmədi. Sonra bir dostunun 

yanına getdi. Əhvalatı olduğu kimi ona danışıb bir tədbir istədi. 
Dostu iki gün möhlət istədi. İki gündən sonra vəziri çağırıb dedi: 

− İndi siz oğlanı göndərərsiniz o dünyaya. Özünüz də deyər-
siniz ki, get gör padşahın babası o dünyada yenə padşahlıq edir-
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mi. Oğlan o dünyaya gedər daha geri qayıtmaz. Padşah da istə-
diyinə nail olar. 

Vəzir gəlib əhvalatı padşaha danışdı. Padşah oğlanı çağırtdırıb 
ona dedi: 

− Gedərsən o dünyaya. Öyrənərsən mənim babam bu dünyada 
olduğu kimi o dünyada da padşahlıq edirmi. 

Oğlan kor-peşiman yenə qayıtdı evə. Arvadı onu kədərli 
görüb soruşdu: 

− Yenə nə olub. Niyə belə fikirlisən? 
Oğlan padşahın dediklərini qıza danışdı. Qız fikirləşib dedi: 
− Sən yat dincəl, mən bir çıxış yolu taparam. 
Qız yenə gəldi qurbağanın yanına, qurbağaya dedi: 
− Xala, padşah mənim ərimi o dünyaya göndərir ki, get gör 

mənim babam o dünyada yenə padşahdı, ya yox. 
Qurbağa qızı da götürüb qoca qurbağanın yanına gəldi. Qoca 

qurbağa qıza bir üzük verdi. Dedi ki, apar bu üzüyü ver oğlana. 
Oğlan üzüyü diyirləndirər, özü də onun arxası ilə gedər. Üzük 
gözdən itəndə orada padşahın babasını görəcək. Ancaq gedəndə 
özü ilə mütləq vəziri də aparsın. 

Qız qayıdıb üzüyü oğlana verdi, qurbağanın dediklərinin hamı-
sını oğlana danışdı. Səhəri gün oğlan padşahın yanına gəlib dedi: 

− Padşah sağ olsun! Mən o dünyaya gedirəm, amma bir şərtlə: 
gərək vəzir də mənimlə getsin. Padşah vəziri çağırıb dedi ki, sən 
ovçu ilə o dünyaya getməlisən. 

  Vəzir qorxusundan padşaha bir söz deməyib ovçu ilə o 
dünyaya getməyə razı oldu. Oğlan üzüyü diyirləndirdi, başladılar 
üzüyün arxasınca getməyə. Üzük gözdən itəndə dayandılar. Bir 
də gördülər ki, şeytanlar padşahın babasının belinə odunlar yığıb 
eşşək yerinə işlədirlər. Oğlan şeytanlara dedi: 

− Əgər olarsa, bu adamı bir dəqiqəliyinə verin söhbət edək. 
Şeytanlar dedilər: 
Onda yanındakı adamı ver bunun yerinə işləsin.  
Vəzir kişinin yerinə işləməyə məcbur oldu. Şeytanlar vəzirə 

daha çox odun yüklədilər. Oğlan padşahın babasına dedi: 
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− Məni sənin oğlun göndərib ki, get gör mənim babam o 
dünyada nə işnən məşğuldu. 

Qoca dedi: 
− Oğul, gördün ki, mən nə işlə məşğulam. Mənim o dünyada 

etdiyim pisliklər indi qarşıma çıxır. Şeytanlar gündə üç dəfə məni 
şələləyib meşədən odun daşıdırlar. Oğluma de ki, heç zaman 
pislik etməsin. 

Oğlan vəzirlə padşahın yanına qayıtdı. Oğlan bütün gördük-
lərini padşaha danışdı. 

Padşah vəziri yanına çağırıb dedi: 
− Vəzir, indi nə tədbir? 
Vəzir dedi: 
− Padşah sağ olsun, daha nə tədbir, qoşunu tök, ovçunu öldür, 

qızı gətir. 
Padşah qoşun töküb ovçunun evinə hücum çəkdi, qızı istədi. 

Oğlan üç gün möhlət istədi. Padşah razı oldu. 
Qız məsləhət üçün yenə xalasının yanına getdi. Qarı qurbağa 

xeyli fikirləşəndən sonra iki ağac, bir qılınc gətirdi, dedi: 
− Gedərsən qoşunun içinə, deyərsən “qalxın ağaclar, qoşunu 

döyün”, “qılınc qoşunu qır”. Onda ağaclar qoşunu döyəcək, qılınc 
isə qıracaq. Ancaq qılınc qoşunu yox padşahı öldürsün. 

Üç gün sonra qoşun gəldi. Oğlan ağaclara, qılınca əmr etdi, 
başladılar padşahı döyməyə. Qılınc isə padşahın başını vurdu. 

Zalım padşahın əlindən təngə gəlmiş camaat ovçunu padşah 
seçdi. Oğlan yenidən özünə qırx gün, qırx gecə toy etdi. Onlar 
yedilər, içdilər, murada çatdılar, siz də yeyin için murada yetişin. 

 
XIDIR İLYAZ 

 
Günlərin birində padşah vəzirinə əmr etdi: 
− Mən Xıdır İlyazla görüşmək istəyirəm, bir tədbir. 
 Vəzir dedi ki, gərək onu tapa biləcək adamı axtarıb tapaq. Sonra 

car çəkib hamıya bildirdi ki, kim Xıdır İlyazı tapıb padşahın yanına 
gətirsə, özü ağırlığında qızıl alacaq. Bir kasıb kişi irəli çıxıb dedi ki, 
mən gətirərəm. Həmin kişini padşahın yanına apardılar. 
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Padşah soruşdu: 
− A kişi, bilirsənmi bura niyə gəldiyini? 
− Bilirəm, − dedi: 
Əgər Xıdır İlyazı buraya gətirə bilsən, özün ağırlıqda qızıl 

verib səni xoşbəxt edəcəm, yox gətirə bilməsən özünü ölmüş bil. 
Kişi dedi: 
− Padşah sağ olsun, mənə qırx gün möhlət ver, qırx günlük də 

azuqə. Kasıb adamam, oğul-uşaq sahibiyəm, azuqəni onlara 
əyləyim, özüm isə rahat Xıdır İlyazı axtarmaqla məşğul olum. 

Kişiyə qırx günlük yemək-içmək verib araba ilə evinə 
göndərdilər. Arvadı bu boyda azuqəni görüb təəccüblə soruşdu: 

− A kişi, bu boyda dövləti hardan almısan? 
− İndi onun vaxtı deyil, sonra danışaram, bunları yığ evə − dedi: 
Otuz doqquz gün arxayınca yaşadılar. Qırxıncı gün kişi 

arvadına dedi ki, biz bu gün bir-birimizlə həmişəlik vidalaşma-
lıyıq. Kişi əhvalatı olduğu kimi arvadına söylədi. Arvadı ağlayıb 
dedi ki, neynirdin bu yeməyi? Qırx gündə yediyimizi haram 
edəcəklər, səni cəzalandıracaqlar. 

Kişi onu sakitləşdirdi: 
− Arvad, qırx ildi aclıqla dolanırıq, heç olmasa, qırx gün adam 

kimi yaşayaq, heç nə olmaz, Allah kərimdi. 
Belə götür-qoyla sabah açıldı. Səhər tezdən padşahın adamları 

qapını aldılar, bildirdilər ki, qırx günün tamam olub, padşah səni 
çağırır. Kişi arvad-uşağı ilə vidalaşıb yola düşdü. Yolda onlara 
bir uşaq qarışdı. Kişi elə başa düşdü ki, uşaq padşahın oğludu, 
atlılar isə onu kişinin yaxın adamlarından biri hesab etdilər. 

Padşah Xıdır İlyazı görmək ümidi ilə saray əyanlarını başına 
topladı, qarşısında yalnız kişini görəndə təəccüblə soruşdu: 

− Niyə tək gəldin? Bəs Xıdır İlyaz hanı? 
Kişi cavab verdi: 
− Padşah sağ olsun, qırx ildi onu görməmişəm, qırx gündə 

necə görə bilərdim? 
− Sən hansı cürətlə məni aldatdın, indi cəzanı alarsan. 
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− Qırx ildə əskiklik-kasıblıq dolanırdım, bu qırx gündə isə xoş 
gün gördüm. Qırx il yoxsulluqla yaşamaqdan, qırx gün xoşbəxt 
yaşamaq üstündü. Hazıram cəzalandır. 

Padşah birinci vəzirdən soruşdu: 
− Bir adam ki, padşaha yalan söyləsin, onu necə cəzalandır-

maq olar? 
Vəzir dedi: 
− Bir adam ki, padşahı aldadır, onun başı əzilməli, bədəni 

yandırılmalı, sonra üyüdülməli, külü yelə verilməlidi. Belə etsək 
başqalarına görk olar. 

Bu vaxt kişinin yanında duran uşaq irəli yeriyib dedi: “Külli 
çeyi, yalçu ilə əsli hu”, yəni “küpük içində nə var, o da axıb 
töküləcək” və yaxud “nəslindən nə keçib, nəyi öyrənibsə, onu da 
edəcək”. Bəli, uşaq bunu deyib gizləndi. 

Padşah cəza tədbirini ikinci vəzirdən soruşdu. Vəzir dedi: 
− Onun dərisini soydurmaq, samanla doldurmaq, meydandan 

asdırmaq lazımdı ki, başqalarına da görk olsun. Bundan sonra heç 
kəs cürət edib padşahı aldatmasın. 

Həmin uşaq irəli durdu, eynilə həmin sözləri təkrar etdi, sonra 
da gizləndi. 

Padşah üçüncü vəziri dinlədi. Vəzir dedi: 
− “Kiçikdən xata, böyükdən ata”. Kiçik bir səhv edərsə, 

padşah böyüklük edib alicənablıqla onu bağışlamalıdı. 
Vəzir sözünü bitirən kimi uşaq yenə qalxıb həmin sözləri 

təkrar etdi. Bu vaxt padşah uşağı yanına çağırıb soruşdu: 
− Söylə görüm, kimsən, kimin uşağısan, dediyin sözlərin 

mənası nədi? 
Uşaq dilləndi: 
− Padşah sağ olsun, sizin birinci vəziriniz qəhvəçi balasıdı. Onun 

atası həmişə qəhvə qovurur, üyüdür, ələyir. Bu zaman qəhvənin 
tozunu da yel aparır. Oğlu da atasından elə onuca öyrənib. Onun 
cəza tədbiri də bundan irəli gəlir. İkinci vəzir qəssab balasıdı. Onun 
atası heyvanı kəsir, soyur, asır, ətini parça-parça edib satır, dərisinə 
isə saman təpir. O da atasından bu işi öyrənib. İrəli sürdüyü cəza 
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tədbiri də bununla bağlıdı. Üçüncü vəzir isə savadlı, mehriban, 
namuslu kişinin oğludu. Bu xeyirxahlıq ona atasından keçib. Ona 
görə də o, kişinin azad olunmasını təklif etdi. 

Padşah təəccübləndi: 
− Bəs sən bu vəzirlərin valideynlərinin kim olduqlarını 

haradan bildin? 
− Böyük padşah, sən bu kasıb kişiyə Xıdır İlyazı axtarıb 

tapmağı tapşırdın. Buyur, gəlmişəm, mənəm Xıdır İlyaz. Bu dün-
yaya gəlmişəm ki, darda qalanlara kömək əlimi uzadam, onları 
bəladan xilas edəm. 

Uşaq bu sözləri deyib yoxa çıxdı. Kasıb kişi getmək istəyəndə 
padşah ondan xahiş etdi ki, xahiş edirəm getmə, onu ikinci dəfə 
göstər mənə, səni dünya malına qane edəcəyəm. Kişi dedi: 

− Yox, padşah sağ olsun, mən bir dəfə görsətməyə söz ver-
mişdim, ikinci dəfə bacarmaram. İndi isə siz də verdiyiniz sözə 
əməl edin. 

Padşahın əmri ilə kasıb kişiyə özü ağırlığında qızıl verib yola 
saldılar. 

 

MƏN QURD GÖRDÜM 
 
İki qardaş var idi. Hər ikisi evli idi. Bir-birindən ayrı, hər kəs 

öz ailəsində bir təhər dolanırdı. Soyuq qış günlərindən birində 
kiçik qardaşın arvadı ərinə dedi: 

− Yanacağımız təmiz qurtarıb, gedib meşədən odun gətirmək 
lazımdı. Kiçik qardaş baltasını götürüb meşəyə yollandı. Gördü 
ki, bir çoban qoyun otarır. Çobanın yanına getdi, ordan-burdan 
söhbət etdilər. Bu zaman qoyunlardan biri hürküb qaçdı. Çoban 
nə qədər çalışdısa, onu saxlaya bilmədi. Kiçik qardaş dedi: 

− Sən sürünü buraxma, qoyunun dalınca mən qaçıb qaytararam. 
− Bir az qaçdıqdan sonra qoyun bir mağaraya girdi. Kiçik qardaş 

da qoyunun arxasınca mağaraya girib nə görsə yaxşıdı − mağarada 
haldan düşmüş ac bir qurd var idi. Qoyun gedib qurdun qabağına 
sərildi. Qurd onu yeyib dirçəldi. Kiçik qardaş bu əhvalatı görüb çaş-
baş qaldı, özünü itirdi, odunsuz evə qayıtdı. Arvadı soruşdu: 
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− Bəs nə üçün odun gətirmədin? 
− Mən qurd gördüm, − deyə əri cavab verdi. 
− A kişi, qurd nədi, niyə odunsuz gəldin, dur meşəyə get, 

yandırmağa bir şey yoxdu. 
Kiçik qardaş elə “Mən qurd gördüm” deyib dururdu. 
 Ərinə buyurmaqdan bezən arvad onun başını buraxdı, gedib 

qayını arvadından xahiş etdi ki, gedib birlikdə meşədən odun 
gətirsinlər. Onlar birlikdə meşəyə getdilər, odun yığıb hazırla-
dılar. Bu vaxt onların gözünə bir küp dəydi. Onlar küpün ağzını 
açıb baxdılar, gördülər ki, qızılla doludu. Məsləhətləşib belə 
qərara gəldilər ki, əvvəlcə odunu evə aparsınlar. Evə qayıtdılar. 
Kiçik qardaşın arvadı tənbəl ərinə dedi: 

− A kişi, meşədə qızılla dolu bir küp görmüşük, tez ol, 
köməkləşib onu gətirmək lazımdı. 

− Arvad, mən canavar görmüşəm, qorxma, qızılı heç kəs 
aparmaz, − deyə kişi cavab verdi. 

Arvad hirsləndi, əri ilə möhkəm dalaşdı. 
Böyük qardaşın arvadı qızılla dolu küp haqqında ərinə söz 

açıb dedi: 
− Gedək gizlicə küpü gətirək. Qoy onların xəbəri olmasın. 

Düşünəcəklər ki, yəqin başqası aparıb. 
Onlar gizlicə meşəyə gedib küpü evlərinə gətirdilər. Küpün 

ağzını açanda dəhşətə gəldilər: küpün içi ilan-qurbağa ilə dolu idi. 
Qorxub kənara çəkildilər. Arvad ərini sakitləşdirdi ki, küpün içinə 
meşədə qayını arvadı baxdı, yəqin gözləri onu aldadıb, bu həşərat 
gözünə qızıl kimi görünüb. 

Onlar küpü götürüb gizlicə kiçik qardaşın həyətinə qoydular. 
Səhər tezdən kiçik qardaşın arvadı həyətlərində küpü gördü, ağzını 
açıb baxdı ki qızılla doludu. Tez sevincək tənbəl ərini yuxudan 
oyadıb əhvalatı ona söylədi. Kiçik qardaş qızıllara baxıb dedi: 

− Axı sənə dedim ki, mən qurd gördüm. O qoyun qurdun 
qisməti olan kimi, bu qızıl da bizim qismətimiz imiş. 
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VERMƏDİ MƏHBUD, NƏ ETSİN MAHMUD? 
 
İstanbulda körpü qulağında iki kor üzbəüz oturaraq sadağa 

istəyirdilər. Birisi deyirdi: “Sadağa ver, Mahmud”. Mahmud isə o 
dövrün sultanı idi. İkinci dilənçi deyirdi: ”Sadağa ver, Məhbud”, 
yəni “ilahi, Allah”. Birinci dilənçi Mahmudun adını ona görə çəkirdi 
ki, bir gün olar sultan bu körpüdən gəlib keçər, onda adını eşidib ona 
çoxlu hədiyyələr verər. Günlərin birində Sultan Mahmud seyrə çıxır, 
körpüyə yaxınlaşanda həmin iki kor dilənçini görür. Eşidir ki, 
dilənçilərin biri onun adını çəkir, o birisi isə Allahın. 

Sultan Mahmud saraya qayıtdı, vəziri çağıraraq dedi: 
− Lavaşa bükülü qızardılmış bir qaz gəti, bir də içi çıxarılmış 

bir qarpız. Qarpızın içini qızıl pulla doldur, kəsilmiş yerini də 
səliqə ilə qapa. Qazı da qarpızı da apar körpüyə. Orda iki dilənçi 
oturub. Onlardan hansı mənim adımı çəkirsə, qarpızı ona ver, 
qazı isə Allahın adını çağırana verərsən.  

Vəzir sultanın əmrini yerinə yetirdi.  
Axşam düşdü, dilənçilərin evlərinə qayıtmaq vədəsı gəldi. Hər 

ikisi əlləri ilə yığdıqları pulları yoxladılar. Sultan Mahmudun 
adını çəkən dilənçi soruşdu: 

− Nə nədər yığmısan? 
− Deyəsən həmişəkindən bir az çox. Puldan başqa bükülü nə 

isə var, yeməyə oxşayır. Hə, qazdı, qızardılıb, iyindən bilirəm. 
Sən nə qədər yığmısan? 

− Eh, həmişəkindən bir az az , bir qarpız da veriblər. Qardaş, 
al bu qarpızı verim sənə, əvəzində o əti mənə ver. Çoxdandı ki, ət 
üzünə həsrətik. 

− Yaxşı, elə olsun, nə deyirəm ki, deyə Allahın adını çağıran 
dilənçi razılaşdı. 

Dilənçilər qarpızla qazı dəyişib öz evlərinə yollandılar. Evdə 
Mahmudun adı ilə dilənən arvadına dedi: 

− Gəl say, görək nə qədərdi. 
Arvad saydı, dünənkindən az olduğunu söylədi. Dilənçi dedi: 
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Darıxma, arvad, əvəzində qızardırılmış qaz var, gətir yeyək, 
qarnımızı doyduraq. 

Onlar qazı yedilər, “şükür” deyə-deyə yatdılar. 
Məhbudun adı ilə dilənən də evdə pulunu arvada saydırdı. Pul 

həmişəkindən bir az çox çıxdı. Sevindilər, şam etdikdən sonra 
kişi dedi: − Gətir o qarpızı da kəs, çoxdan yemirik. 

Arvad qarpızı xonçaya qoyub gətirdi. Kəsəndə qarpızın için-
dən qızıl pullar töküldü, şadlıqları yerə-göyə sığmadı. O gündən 
həmin dilənçi dilənməyə getmədi. 

Ertəsi gün sultan maraqlanıb körpüyə getdi. Nə görsə yaxşıdı? 
Dilənçi onun adını çəkərək yenə dilənir. Sultan heyrətləndi. O 
düşünürdü ki, onun adını çəkən dilənçi artıq ömürlük təmin 
olunmubdur. Dilənçiyə yaxınlaşıb soruşdu: 

− Çoxdandırmı burada dilənirsən? 
− Çoxdan, iyirmi ildi buradayam. 
− Dünəndə burada idin? 
− Bəli, burada idim. 
− Nə verdilər, nə qədər yığdın? 
− Bir az şaha-quruş, bir qarpız da vermişdilər, yoldaşıma ve-

rib əvəzinə qızardılmış qazı aldım. Allah köməyi olsun, qarnımız 
doydu. 

Sultan Mahmud hər şeyi başa düşüb dedi: 
− Vermədi Məhbud, nə etsin Mahmud? 
 

PİNTİ MAHMUD 
 
Ahısqada adlı-sanlı, alicənab bir paşa yaşayırdı. Onun 

saraydakı xidmətçiləri arasında Pinti Mahmud adlı səfeh, lakin 
hazırcavab, nayqara bir nəfər də var idi. Günorta çörək yedikləri 
zaman paşa Pinti Mahmudu yanına çağırırdı, məzəli əhvalatlar 
söylədirdi, gülməkdən uğunurdu, beləliklə məzələnib meylənirdi. 
Paşa Pinti Mahmuda söz vermişdi ki, onu özünə çıraq, yəni şəyird 
edəcək, varlandıracaq. Paşanın bu vədi Mahmudun yadından 
çıxmırdı. O, paşanın xoşuna gəlməkdən ötəri min hoqqa çıxarırdı. 
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Bayramqabağı gün idi. Pinti Mahmud düşündü ki, sabah 
qonaqlar paşanı təbrik etməyə gələndə mən də təbrik edərəm, 
verdiyi vədi bir daha yadına salaram. Bayram günü saraya çoxlu 
qonaq gəldi. Məclisin şirin yerində Pinti Mahmud beli bükülü 
halda paşanı təbrik etdi, dedi ki, bundan yaxşı gün olmaz, böyük 
bayramdı, sözünə əməl et, məni xoşbəxtləndir. Paşa bir qədər 
düşünüb qonaqlara müraciət etdi: 

− Əfəndilər, bu Mahmuda söz vermişəm ki, onu çıraq 
edəcəyəm. İstəyirəm sözümü yerinə yetirəm. Ancaq necə edim ki, 
Mahmud razı qalsın, işimiz də xarab olmasın? 

Qonaqlar dilləndi: 
− Əgər söz vermisənsə, əməl etməlisən, biz belə məsləhət 

edirik. Mahmudu üç günlüyə sədrəzəm − ölkəni idarə edən təyin 
edək. 

Məsləhət paşanın xoşuna gəldi. Bir dəst sədrəzəm paltarı 
gətirdilər, Mahmudu geydirdilər, belinə qılınc taxdılar, başına 
papaq qoydular, yaxşı bəzədilər, bərk içkilərdən verib əməllicə 
kefləndirdilər, əlinə bir qamçı verib dedilər: 

− Mahmud, sən artıq üç günlüyə ölkənin hökmdarısan, necə 
istəyirsən, eləcə də et. 

Mahmudu saraydan buraxdılar. O, hökm sahibi olduğunu bilib 
əlində qamçı meydana çıxdı, ucadan bağırmağa başladı: “Yol 
verin, mən sədrəzəməm, gəlirəm, mənə tabe olun, vergini 
verin...”. Birinci gün belə keçdi. 

 İkinci gün Mahmud əmr edərək vergini öz xeyrinə toplayır. 
Üçüncü gün o görür ki, qəbiristanlığa bir cənazə aparırlar. Pinti 
Mahmud tez onların yolunu kəsdi: “Vergi verin, yoxsa bu yoldan 
getməyə icazə vermərəm, sözümə baxmasanız, başınızı kəsərəm”. 
Camaat yoldan çəkildi, başqa yolla getdi. Cənazəni qəbiristanlığa 
gətirdilər. Molla Quran oxudu. Dəfn edənlər içərisində bir ağıllı, 
çoxbilən adam var idi. O, oradakılara üz tutaraq bildirdi ki, 
mərhumla vidalaşmaq istəyir. Həmin kişi əvvəlcə mərhumun 
mehriban, ədalətli, gözəl insan olmasından danışdı, sonra qəbrə 
sarı əyildi, ucadan dedi: 
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− Qəlbi qırıq, kədərli halda səninlə vidalaşıram, qardaş. O 
dünyada qohum-qardaşlar səni qarşılayacaqlar. Bizdən salam 
apar. Xüsusən Əhməd əfəndiyə, Əli ağaya, babaya, dədəyə, 
Hüseynə. Soruş, gör necə yaşayırlar güzəranlarını öyrən. Bəlkə 
bizim dolanacağımızı soruşdular, necə var eləcə də söylə. Uzun-
uzadı danışma, kəsədən de ki, Pinti Mahmudu ölkənin idarəçisi 
seçiblər. Onlar biləcəklər biz necə yaşayırıq.  

 
BƏZİRGAN ARVADI 

 
Bir kişi varmış. Bu kişinin də çox yeyən bir qızı varmış. Bu 

qız gündə səkkiz çörək, bir sıxım da tərə yeyirmiş. Günlərin bir 
günündə bu kişi varlı bir bəzirganı qonaq çağırmaq fikrinə düşür. 
Kişi arvadı ilə belə məsləhət edirlər ki, qonağı çağıranda qızımızı 
yükün arxasında gizlədək. 

Qonaq yeyib-içən zaman qız yükün arxasından çığırır: 
      Səkkizim para, 
      Bir sıxım tərə. 

Bəzirgan soruşur ki, qız niyə çığırır. Ev yiyəsi deyir ki, 
qızımız gündə səkkiz düyçə əyirir. İndi yun qurtarıb, ona görə 
çığırır. Bəzirgan ev yiyəsinə deyir ki, bu qızı mənə ərə verin, nə 
istəyirsiniz verim.  

Qızı bəzirgana ərə verirlər. Bəzirgan qızı evinə gətirir. Ona bir 
dam yunun əyirməsini tapşırır, özü isə səfərə çıxır.  

Bəzirgan gedəndən sonra qız yeyib-yatır, heç bir iş görmür. 
Bəzirganın gəlmək vaxtı yaxınlaşır.  

Söhbət burda qalsın, sizə kimdən xəbər verim − padşahdan. 
Padşahın bir oğlu var imiş. Bu oğlanın boğazından yara çıxıbmış. 
Loğmanlar belə məsləhət ediblərmiş ki, uşağı güldürmək 
lazımdır. Çox gülməsə yarası deşilən deyil. Buna görə də uşağı 
qapı-qapı gəzdirməli olurlar. Bəzirganın arvadı bu məsələni 
eşidir. Gətirib bir yekə kömbə bişirir, boğazından asır, padşahın 
adamlarını görən zaman belə bir mahnı oxuyur: 

 Göydə təpə göyərdi, 
  Ərim məni döyərdi. 
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  Nəziy əyirirəm iyə dolaşır, 
  Yoğun əyirirəm çal köpək dalaşır. 

Sonra “maff” eyləyib boğazından asdığı yekə kömbədən 
dişləyir. Uşağı gülmək tutur və yarası deşilir. Tez muştuluqçular 
xəbər verirlər ki, padşah sağ olsun, uşağın yarası deşildi, 
sağalacaq. Padşah tez əmr edir ki, qızı yanına gətirsinlər. Qızı 
gətirirlər. Padşah qızdan nə istədiyini soruşur. Qız isə cavab verir 
ki, mana heç nə lazım deyil, bir azca əyriləsi yunum var.  

Car çəkirlər, bütün camaat bir yerə yığılır. Yaxşı yun əyirən 
arvadları seçib ona verirlər ki, yunu bəzirgan gələnə kimi 
əyirsinlər. Əldən iti, dildən yüyrük arvadlar tez bir zamanda yunu 
əyirib qurtarırlar.  

Bəzirgan səfərdən qayıdır. Görür arvadı bütün yunu əyirib 
qurtarıb. Soruşur ki, bu nə haqq-hesabdı? 

Arvad cavab verir ki, canıma cəfa basdım, əyirib qurtardım. 
Bəzirgan çox razı qaldı.  

Bir gün bəzirgan arvadı ilə söhbət edirmiş. Elə bu zaman bir 
qara cücü taxtın üstü ilə yeriyir. Arvad tez yerindən durub bir 
gəvə gətirir, taxtın üstünə sərir və cücüyə deyir ki, gəl otur. Kişi 
bunun səbəbini soruşur. Arvad cavab verir ki, bu mənim xalamdı. 
Biz bu dünyada çox işləyirik, çalışırıq, axırda qara cücü oluruq. O 
gündən bəzirgan arvadını çox işləməyə qoymur. 

 
YOXSUL KİŞİNİN TOYUQ BÖLGÜSÜ 

 
 Biri var idi, biri yox idi. Bir yoxsul kişi var idi. Bu kişinin 

vardan-yoxdan, olannan-qopannan vur-tut bir toyuğu var idi. Bir 
gün bu kişi arvadına deyir ki, arvad, bu toyuğu kəs, hazırla, aparıb 
şaha verəcəm. Arvad kişi deyən kimi eyləyir. Toyuğu xonçaya 
qoyub, üstünə də qırmızı parça salıb şaha göndərir. Kişini şah qəbul 
edir və deyir ki, sən bu toyuğu elə böl ki, hamıya bərabər çatsın.  

Şahın bir oğlu, bir də qızı var idi. Kişi toyuğun başını kəsib 
şahla arvadına verir: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 239  

– Bu sizin, adil hökmdar, çünki siz ailənin başçısısınız, iki 
siz, bir də baş, bu oldu üç. 

Toyuğun budlarını kəsib şahın oğluna verir və deyir: 
– Sən bu evin dirəyisən. Bir sən, iki də bud, bu da oldu üç.  
Qanadları kəsib qıza verir və deyir: 
– Sən qızsan, bugün-sabah uçub gedəcəksən. Bir sən, iki də 

qanad, bu da üç.  
Sonra kişi deyir: 
– Bir mən, bir arvadım, bir də toyuğun qalanı, bu da üç. 

Razısanmı, adil hökmdar? 
Şah fikirləşib gördü ki, doğrudan da bu kişi hər şeyi düz bölüb. 

Əmr elədi ki, məni istəyən bu kişiyə dövlət versin. Day bu kişiyə o 
qədər xələt verildi ki, kişi onları evinə zorla apardı çıxartdı. 

 Ər-arvad toyuğun qalan hissəsini yeyib, şahın verdiyi xələtlə 
ömür-gün sürdülər. 

 
DƏRİSİ VƏ GERİSİ 

 
Biri var imiş, biri yox imiş, bir qoca kişi var imiş. Bu kişinin 

vardan-yoxdan bir toyuğu var imiş. Günlərin bir günü bu kişi 
fikirləşir ki, əşşi, varını verən utanmaz, gəlsənə mən də bu toyuğu 
kəsib şaha aparım, nağayrar-qayrar. Bu kişi fikirləşdiyi kimi edir. 
Toyuğu bir xonçaya qoyub şaha aparır. Şah bunu qəbul edir və bu 
qoca kişiyə deyir:  

– Əgər sən mənə düz desən bu toyuğun harası dadlıdır, mən 
sana çoxlu xələt verəcəm, yox, əgər düz deməsən, onda boynunu 
vurduracam.  

  Kişi fikirləşir və şaha deyir: 
– Şah sağ olsun, toyuğun bir dərisi, bir də gerisi çox dadlıdır.  
Şah kişinin sözlərini bəyənir və ona çoxlu xələt verir. Bunu 

eşidən qonşu fikirləşir ki, əşşi, bu şah bir toyuğa görə bu kişiyə 
bu qədər xələt verdi, mən də öz camışımı kəsib şaha aparacam. 
Onda mənə də çoxlu xələt verəcək. 

Bu kişi də fikirləşdiyi kimi edir. Camışını kəsib şaha aparır. 
Şah birinci qocaya dediyi sözləri buna da deyir. Bu qoca kişi də 
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cavab verir ki, şah sağ olsun, bizim camışın bir dərisi, bir də 
gerisi çox dadlıdır. Şah buna çox qəzəblənir və kişinin boynunun 
vurulmasını əmr edir.  

 
ИРИ БУЬДАНЫН СИРРИ 

 
Бир эцн Мисир падшащы юлцр. Бунун ъаван оьлу онун йериня 

падшащ кечир. Оьлан бир эцн атасынын хязинясини йохлайыб эюрцр 
ки, хязинядя йумурта бойда буьда вар. Оьлан буна чох 
тяяъъцблянир вя вязирляри бир йеря йыьыб сорушур ки, беля буьда 
щарада битир. Онларын щамысы сусур, ъаваб веря билмирляр. Онлар 
дейирляр ки, бу тахыл йа биздян габаг, йа да биз олмайан вахты 
эялиб. Падшащ ямр едир ки, сизя ики кися гызыл верирям, юлкяляря 
дцшцб бу щагда мяня бир мялумат эятирин.  

Онлар юлкяляри эязмяйя башлайырлар. Падшащын адамлары беля 
гярара эялирляр ки, бу мялуматы гоъалардан юйрянмяк олар. Бир 
кяндя эялиб сорушурлар ки, бурада ян гоъа адам кимдир, евини 
бизя нишан верин. Бир гоъа кишинин евини нишан верирляр. Падшащын 
адамлары соруша-соруша щямин гоъанын евини тапырлар. Гапыны 
дюйцрляр, евдян бир арвад сюйя-сюйя ешийя чыхыр вя ня истядиклярини 
сорушур. Падшащын адамлары ев йийяси иля ишляри олдугларыны 
сюйляйирляр. Арвад сюйляня-сюйляня онлары евя апарыр. Падшащын 
адамлары ичяри эиряндя эюрцрляр ки, кишини йешикдя памбыьын ичиня 
гойублар, тякъя башы ешдядир. Падшащын адамлары чох чятинликля 
кишини баша салырлар ки, беля ящвалат олуб. Щямин киши биртящяр 
гандырыр ки, мяндян дя бюйцк гардашым вар, эедин ондан 
сорушун. Падшащын адамлары эетдикъя фикирляширдиляр ки, бунун юзц 
беляди, бюйцк гардашы ня щалда олар.  

Нящайят эедиб щямин еви тапырлар. Гапыны дюйцрляр. Ешийя 
сакит бир гадын эялир вя сорушур ки, ня истяйирсиз? Падшащын 
адамлары дейирляр ки, ев йийяси иля ишимиз вар. Арвад бунлары евя 
апарыр. Онлар ичяри кечяндя эюрцрляр ки, киши евдя алтында дюшяк, 
отуруб-дура билир. Онлар бу кишийя ящвалаты данышырлар. О киши дейир 
ки, бизим икимиздян дя бюйцк гардашымыз вар, ондан сорушун, 
бялкя о билди. Падшащын адамлары о бири гардашын гапысына эедирляр 
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вя гапыны дюйцрляр. Ешийя бир арвад чыхыр, чох щюрмятля сорушур 
ки, ня буйурурсуз? Онлар дейирляр ки, ев йийяси иля ишимиз вар. 
Арвад ъаваб верир ки, ев йийяси базара эедиб, эялин яйляшин, бу 
саат эяляр. Онлар евя эедирляр вя бу ишя мат галырлар ки, кичик 
гардаш памбыг ичиндя, ортанъыл гардаш отуруб-дурмаьы баъар-
мыр, бюйцк гардаш ися базара эедиб. Бу неъя ола биляр? Киши 
базардан эялир вя сорушур ки, ня буйурурсуз? Падшащын адамлары 
бу кишийя дя ящвалаты данышырлар вя дейирляр ки, яэяр бу щагда 
хябяр версяниз, сизя бир кися гызыл бяхшиш вар. Киши фикирляшиб дейир: 

− Мян ушагдым, он йашым оларды. Бизим бу кяндин гыра-
ьында бир адам юз ата-баба йерини сатырды. Башга бир адам да 
бу йери алды. Бир эцн алан адам йери якирди. Якян заман котан 
йерин ортасында бир даша илишир. Киши дашы йердян чыхарданда 
эюрцр ки, бурада бир кцпя гызыл вар. Киши гызылы эюрян кими, йер 
сащибинин йанына эедир ки, эял гызылына сащиб дур. Йер йийяси 
ъаваб верир ки, о йер бизим ата-баба йеримиздир, яэяр гызыл бизя 
чатсайды, бизя гисмят оларды. Сянин котанына кечиб, демяли гызыл 
сяня чатыр. Бунларын иши газыйа дцшцр. О дейир гызыл она чатыр, о 
бириси дейир йох, она чатыр. Газы бу заман йери аландан сорушур 
ки, оьулдан-ушагдан няйин вар. О ъаваб верир ки, бир гызым вар. 
Йер сатан да дейир ки, мяним дя бир оьлум вар. Газы дейир ки, 
изин верин онларын кябинини кясим вя щяр икиниз гызыла сащиб 
дурун. Бах, щямин или дя о йерин тахылы йумурта бойда олду. Ола 
билсин ки, хязиняйя дя ордан эедибдир.  

Падшащын адамлары бу мялумат цчцн бу кишийя чох саь 
олун дейирляр. Сонра онлар кишидян онларын башга бир суалына да 
ъаваб вермялярини хащиш едирляр. Онлар сорушурлар ки, ня цчцн 
сянин кичик гардашын памбыг ичиндя, ортанъыл гардашын отуруб-
дурур, сиз ися базара эедирсиз? Бунун сябяби нядир? Киши ъаваб 
верир ки, онун арвадынын дили ону о эцня салыб, ортанъыл гарда-
шымын арвадынын да дили ону орда сахлайыб. Мяним арвадымын 
дили дя мяни бу ъцр сахлайыб. 
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XII. TAPMACALAR 
 
 

Ağ quş bir-bir seçildi, 
Qaçıb suya töküldü. 

      (Düyü) 
 
Ağ toyuq burda oynadı, 
Silkindi suda oynadı. 

    (Paltar) 
 
Ağac başında çarrı gəzər. 

    (Çən) 
 
Ağac başını oydular, 
Kəndə koxa qoydular. 

    (Çanax) 
 
Ağacdan atı var, 
Dəmirdən qatı var. 

   (Ələm) 
 
Ağacını tutmaq olmaz, 
Ətirindən yatmaq olmaz. 

     (Qızılgül) 
 
− A qız, a qız, a günü qara, 
O nəyindir ki, tərkinə  

      minibsən? 
− Bunun arvadının qardaşı  
                                dayımdı, 
Gör, onda özü nəyimdi?  

      (Atası) 
 
Alçaq dağdan qar yağar. 

    (Ələk) 

Adı nədi? 
Adnanın adı nədi? 
Dəryada bir məscid var, 
Mollanın adı nədi? 
 
Ayağı yoxdu qaçır, 
Qanadı yoxdu, uçur. 

    (Bulud) 
 

Alnı qırmızı, 
Cəsədi yox, qanı qırmızı. 

      (Çay) 
 
Altı abbası, 
Üstü abbası, 
Onu tanımayan 
Eşşək sıpası. 

        (Tısbağa) 
 
Altı dəmir, 
Üstü dəmir, 
Dörd ayağı, 
Bir başı. 

   (Tısbağa) 
 
Anası boğaz, anasının 
qarnında balası da boğaz. 

          (Çiyid) 
 
Arşın əpə, 
Qızıl küpə, 
Dərələ çiçək, 
Dəyirmi təpə.  

   (Alaçıq, dəyə) 
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Atam bir fənd eləyib, 
Zülfün kəmənd eləyib, 
İyirmi dörd ulduzu 
Dörd aya bənd eləyib.  
 
Atdan hündür, 
İtdən alçaq.  

    (Yəhər) 
 
Atdım atdan düşdü, 
Şalvarı buddan düşdü.  

      (Qoz) 
 
Atlı gələr − hürküdər, 
Yiyəsi gələr − bərkidər. 

      (Külək, Yağış)    
 
Axanı baxana ver. 

     (Su) 
 
Aşağıdan gün doğdu, 
Aşıq aşığı boğdu, 
Anası oğlan doğdu. 

     (Arı) 
 
Baldırı papaq, 
Arxası bucaq.  

    (Diş) 
 
Barmaq boyda misiri, 
Bəylər onun yesiri.  

     (Yuxu) 
 
Bizdə bir kişi var, 
Ağzında iki dişi var.  

     (Maşa) 

Bağlıyıram gedir, açıram 
yatır.  

      (Ayaqqabı) 
 
Başı fındıq, 
Dalı qayçı.  

    (Qaranquş) 
 
Biz biz idik, 
Yüz qız idik, 
Bizi büzdülər, 
Bir ipə düzdülər, 
Qırğın qırmadı, 
Bıçaq xırp elədi.  

    (Gəbə, xalça) 
 
Bizdə bir adam var, 
Gələni də öpər, gedəni də.  

    (Su qabı, dolça) 
 
Bizdə bir dodu var, 
Əyricə budu var, 
Gedəsən görəsən, 
Gülməkdən öləsən. 

    (Qurbağa) 
 
Bizdə bir kişi var, 
Ağzında üçcə dişi var.  

     (Sacayağı) 
 
Bir itim var, 
Nə dinir, nə hürür, 
Adamı da evə buraxmır. 

      (Qıfıl) 
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Bizdə bir kişi var, 
Dik oturuşu var.  

     (Səhəng) 
 
Bizdə bir kişi var, 
Köndələn yatışı var.  

    (Farmaş) 
 
Bizdə bir kişi var, 
On beş dişi var.  

     (Hüyə) 
 
Bizdən sizə ciyrıx.  

     (Sacayağı) 
 
Bir atım var, gecə - gündüz 
yol gedir. 

        (Saat) 
 
Bir balaca misiri, 
Hamı onun yesiri.  

     (Yuxu) 
 
Bir qazanım var, 
Dörd əppək tutur.  

      (Qoz) 
 
Bir qamçım var, 
Vura bilmirəm.  

     (İlan) 
 
Bir qarı təpədə oturub hey 
palaz çırpır. 

        (Kirpik) 

Bir qırıq ağı daşı, 
Yandırır dağı-daşı.  

     (Günəş) 
 
Bir qırıq midi, 
Vurdu, yıxdı iyidi.  

      (Tüfəng) 
 
Bir quyum var, 
Ağzınacan buğda dolu.  

      (İtburnu) 
 
Bir damım var – içi dolu ağ 
yarmaça  

       (Ağız, diş) 
 
Bir damım var – ağzınacan 
pərdi ilə dolu  

        (Diş, ağız) 
 
Bir damım var – tək dirəkli  

      (Köbələk) 
 
Bir dərədə yeddi təpə, 
Hər təpədə yeddi yuva, 
Hər yuvada yeddi tülkü, 
Hər tülkünün yeddi balası, 
Neçə tülkü balası var? 
 
Bir donum var – tikişi yox.  

      (İnsan dərisi) 
 
Bir yumurtam var, 
Yüz cücə çıxarır.  

      (Nar) 
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Bir kişi var, 
Köndələn yatışı var.  

     (Kilim) 
 
Bir çoban dağdan ilxı endirir.  

       (Dəllək) 
 
Bir kişi, 
Əlinə aldı bir şişi, 
Bir qoyun aldı − 
Nə erkək oldu, nə dişi. 

      (Tüfəng) 
 
Bir gün doğdu 
Gürcüstandan, 
Bir gün doğdu 
Türküstandan, 
Usta bir yemiş gətirdi 
Əlli lövün bostandan.  

      (Arx) 
 
Bir öküzüm var,  quyruğun-
dan tutmasan otlamaz.  

         (Ülgüc) 
 
Bir sinidə iki toyuq, 
Biri isti, biri soyuq.  

      (Gün, Ay) 
 
Burda bir midi var, 
Əyri-üyrü budu var, 
Gəl gör, 
Gülməkdən öl.  

     (Qurbağa) 

Bir təhnə almaz, 
Sabaha qalmaz. 

     (Ulduz) 
 
Bir comuşum var, üç çulu var.  

      (Sac) 
 
Biri gedər göyə, biri yatar 
yerə. 

       (Tüstü, kül) 
 

Bu gün adnadı, 
İşlər avandınadı, 
Səksən ayaq qırx buynuz, 
Tap görüm adı nədi.   

     (Kotan öküzləri) 
 
Boz öküz getdi gəlmədi, 
Qırmızı öküz yatdı, qalxmadı.  

      (Tüstü, köz) 
 
Bu gün bizə qonaq gəldi, 
Yemi özündən qabaq gəldi. 

       (Uşaq) 
 
Burdan vurdum baltanı, 
Ordan çıxdı qaltanı, 
Anam bir oğlan doğub, 
Yerin-göyün sultanı.  

     (Günəş) 
 
Qat-qat döşək, 
Onu tapmayan eşşək.  

      (Kələm) 
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Qaya altda qızıl qamçı.  
      (İlan) 

 
Qaya dibindən quş qalxdı, 
Qanı qurumuş qalxdı. 
− Qanın niyə quruyub? 
− Tanrı belə buyurub.  

      (Qoyun quyruğu) 
 
Qayış qatlanır, 
Quyruq bulanır, 
Qum ələnir.  

     (Xəşil) 
 

Qan ayağı, 
Bülbülün qan ayağı, 
Aşıq bir hikmət görüb 
Üç başı var, on ayağı.  

    (İnək, buzov, sağıcı) 
 
Qara quş qaqqıldar, 
Qanadları şaqqıldar. 
 
Qara nədir? 
Qaş üstə qara nədir? 
Gönü göy, əti qırmızı, 
Sümüyü qara nədir? 
 
Qaranlıq yerdə qan üyüşər.  

       (Qatıq) 
 
Qaraca-qaraca qarğalar, 
Hər qapıya yorğalar.  

       (Sac) 

Qırmızı divar, ağ fərələr.  
      (Ağız, diş) 

 
Qırmızı xoruz bağda, 
Dimdiyi torpaqda.  

      (Turp) 
 
Qıfıl qıfıl içində, 
Qıfıl sandıq içində, 
Xorasana od düşdü 
Biz də yandıq içində.  

       (Alışqan) 
 
Quyu, 
İçində suyu, 
Suyunda ilan − 
Ağzında od.  

    (Çıraq) 
 
Dağdan gəlir, daşdan gəlir, 
Nərildəyən astan gəlir. 
Xan oğlunu mindirməz, 
Ağzına yüyən vurdurmaz.  

       (Sel) 
 
Dağdan gəlir dadır suyu, 
Mən heç ondan 
dadmamışam. 
Kətan-köynək culfa toxuyur, 
Mən heç ondan geyməmişəm.  

       (Hörümçək toru) 
 
Əyri ağacda qar durmaz. 

     (Camış buynuzu)  
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Dağdan gəlir, daşdan gəlir, 
Bir bölük astan gəlir, 
Nə ayağını qaldırmaq olur, 
Nə başını sındırmaq.  

       (Sel) 
 
Dadlıdan dadlı, 
Şəkərdən qənnadı, 
Nə çərçi gətirib, 
Nə bəzirgan satı.  

     (Ana südü) 
 
Damda dana böyürər, 
Qızlar ona yüyürər.  

     (Toy) 
 
“Dəy” deyirəm dəymir, 
“Dəymə” deyirəm dəyir.  

       (Dodaq) 
 
Dən üzündən durdum, 
dəndələk qurdum. 

         (Yun yığmaq) 
 
Dörd dərviş bir quyuya daş 
tökür.  

       (Süd sağımı) 
 

Düzüm-düzüm nar, 
Dizə çəpər qar, 
Əsdi sədəf, 
Qondu dilbar.  

 (Kündələr, xəmir,  
ələk, un) 

Ey kişi, 
Bilirsənmi birnən beşi, 
Anası erkək, balası dişi, 
Al, pul verim, ət al gətir, 
Nə erkək əti olsun, nə dişi. 
 
Eydən (gedən) kişi, 
Əlində dəmir şişi, 
Mana bir öküz yolla, 
Nə yazı görsün, nə qışı.  

      (Qarpız) 
 
Eləmi, su deyin ağlar, 
Sünbülüm su deyin ağlar, 
Dəryada bir gül bitib 
O da su deyin ağlar.  

      (Taxıl) 
 
Eşiyi qara alamət, 
İçi qırmızı qiyamət. 
Höyüş vurdum, quru çıxdı, 
Ya bismillah, Məhəmməd. 

      (Fırın) 
 
Eşiyinə, 
Bələnib beşiyinə, 
Damda bir çıraq yanır, 
Şoxu düşür eşiyinə.  

      (Elektrik lampası) 
 
Əyəndə, ha əyəndə, 
Budağını əyəndə, 
Yeyilsə kal yeyilir, 
Heç yeyilməz dəyəndə.  

       (İnnab) 
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Əlim ətə, 
Gözüm gölə.  

     (Qoyun sağımı) 
 
Əllə əkilir, gözlə biçilir. 

     (Yazı) 
 
Ənvər ağanın bir çustu var, 
Nə altı var, nə üstü var.  
 
Ərşin ayaq, bənövşə qulaq.  

      (Siçan) 
 
Ərşin əpə, 
Gümüş küpə, 
Dərədə çiçək, 
Dəyirmi təpə.  

    (Təndir, çörək) 
 
Əhətdən əhətə, 
Səs verər kəndə. 

     (Xoruz) 
 

Zər zəbə yapışdı, 
Zər divara yapışdı, 
Zərgər oğlu gəlməsə 
Zər divardan enməz.  

       (Açar) 
 
Zir kilim, zincir kilim, 
Nə qaldıra bilirəm, nə sala.  

       (Yer) 
 

İki çatağım, bir bağlamağım. 
       (Şalvar) 

Bir ağacda beş alma, 
Gün düşər ikisinə. 

      (Namaz) 
 
İnsan ələməti var, 
Tanrı qüdrəti var.  

     (Tüfəng) 
 
İsti dəyməmiş, 
Tüstü görməmiş aş yedim.  

      (Qatıq) 
 
İtələdim − qapı açıldı, 
Qızıl düymə saçıldı.  

     (Ulduzlar) 
 
İçi soyulur, 
Üzü yeyilir.  

     (Pöt-pötə) 
 
Yayda quruyar, 
Qışda əriyər.  

     (Qurud) 
 
Yarğan altda dörd düdük.  

       (İlan yelini) 
 
Yarpaq yeyər, torpaq üyüdər.  

        (Qəlyan) 
 
Gedən leylək, 
Gələn leylək, 
Dabanı üstə 
Duran leylək.  

     (Qapı) 
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Yarı yağdı, yarı duz, 
İçi tüklü, eşiyi düz. 

     (Motal) 
 
Yer altında yağlı böyrək. 

        (Siçan) 
 

Yer lülə, ət güllə.  
      (Siçan və deşik) 

 
Yerir-yerir − izi yox, 
Topuq çalır, dizi yox, 
Söyüdlükdə qışlayar, 
Dərisi var, dizi yox.  

     (Balıq) 
 
Yeddi deşik toxmaq, 
Onu tapmayan axmaq.  
     (Göz, qulaq, burun, ağız) 
 
Yol qırağında qazan qaynar.  

         (Qarışqa) 
 
Yol üstə yoğun arvad.  

       (Fırnı) 
 
Yumru təkər, əldə gəzər. 

       (Qazan) 
 
Kür mələdi, 
Kür keçdi, Kür mələdi, 
Sağıyla çaldı sonam, 
Soluyla kürmələdi.  

       (Əl iyi) 

Yumru mərmər daşı, 
İçində bəylər aşı. 

     (Yumurta) 
 
Yuxarı qaldıranda ağlayır, 
Aşağı endirəndə kiriyir.  

       (Zəncir) 
 
Yüyürdüm o təpəyə, 
Yüyürdüm bu təpəyə, 
Ayağım düşdü qızıl küpəyə.  

         (Çəkmə) 
 
Yük arasında para kömbə. 

       (Ay) 
 
Kəsdikcə uzanar, 
Yonduqca canlanar.  
 
Kor öküz koldan baxır.  

        (Tüfəng) 
 
Köbək köbəyə, ürək ürəyə. 

       (Kirkirə) 
 
Göydən gəlir inir-inir, 
Yerə düşür halqa dəmir.  

       (Qoz) 
 
Nizam ilə qurular, 
Taxta üstə bənd olar. 
Sinəsindən səs verər, 
Qulağından vurular. 

     (Saz) 
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Gündüz yatar, 
Gecə işləyər.  

      (Yorğan-döşək) 
 
Meşəyə gedər qudurar. 

      (Balta) 
 
Mən aşıq, dadı nədir, 
Doğması, yadı nədir? 
İki başı, dörd ayağı, 
Tap görüm, adı nədir? 
 
Mili-mili düyməsi, 
Mili mərcan düyməsi, 
Hər kim onu tapmasa 
Altı şaha cəriməsi. 

       (Moruq) 
 
Min milit,  
Qapı kilid, 
Ya bunu tap, 
Ya burdan it.  

    (Qəbir) 
 
Nar da var, nar da var, 
Nardan şirin harda var? 
Əl tutmaz, bıçaq kəsməz, 
Ondan şirin harda var? 

      (Yuxu) 
 

Nədəndi, ay nədəndi, 
Bağrı zədən-zədəndi, 
Özü ellər doydurur, 
Özü doymaz, nədəndir?  

       (Dəyirman) 

Nə qapısı var, nə bacası, 
İçi dolu sərçə balası.  

      (Qarpız) 
 
Nə yerdədi, nə göydə, 
Qəndildədi, qəndildə.  

       (Pəncərə) 
 
Nənəm durdu, belinə vurdu. 

        (Sənək) 
 
Ovuc-ovuc tökərəm, 
Xır-xır çıxardaram.  

      (Kirkirə) 
 
O nədir ki, bir yaşında 
qocalır. 

       (Hacıleylək) 
 
Onun tükü incədi, 
Tükləri narıncadı, 
Axşam anadan oldu, 
Səhər durub yeridi. 
 
O nədir ki, yetmiş iki dil bilir?  

       (Saz) 
 
O nədir ki, göydən yerə 
sallanır? 
O nədir ki, hər nə versəm 
allanır, 
O nədir ki, göbəyindən 
nallanır?  

       (Yağış, uşaq, pul) 
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Ordan vurdum baltanı, 
Burdan çıxdı qaltanı, 
Bir oğlan, bir qız çıxdı − 
Yerin-göyün sultanı.  

      (Günəş, Ay) 
 
O toyda durur bir kişi, 
Əlində var şişi, 
Deyir bir hoqqa ət ver, 
Nə erkək olsun, nə dişi.  

       (Göbələk) 
 
Özü əyri, yolu düz.  

      (Kotan) 
 
Ölməz, itməz, çürüməz.  

      (Əzrayıl) 
 
Pır-pır uçar, 
Saldığı dədənin ağzına.  

      (Dəyirman, un) 
 
Rəngsiz boyanıb, 
Yerdən göyə dayanıb.  

      (Göy qurşağı) 
 
Sağsağan səkər, 
Quyruğunu bükər, 
Qaz qaqqıldar, 
Yumurta tökər.  

      (Cəhrə) 
 
Səhəngin bir qızı var, 
Gələn gedəni öpür.  

       (Dolça) 

Sarı atı yağlaram, 
Yarğan altda bağlaram. 
 
Sarı saqqal, uzun hoqqal, 
Onu bilməyən olsun çaqqal.  

        (Qarğıdalı) 
 
Sarf qayadan sandıq asılar.  

        (Qıfıl) 
 
Sən burada durursan, o gedir, 
Dağları, daşları gəzir, gəlir.  

      (Göz) 
 
Səkkizi sazana, 
Dördü mazan dərəsinə, 
İkisi xurma dərəsinə.  

(Qancıq, mal və qoyun 
əmcəkləri) 

 
Səkkizi səndərən, 
Doqquzu döndərən, 
İkisi ramazan, 
Dördü xizək. 

    (İlin ayları) 
 
Səpdim palıd, 
Bitdi şabalıd, 
Yarpağı tünd, 
Özü armud.   

     (Sarımsaq) 
 
Təpikləməsən iş görməz. 

     (Bel) 
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Axşam üç ayaqlı.  
     (İnsan) 

 
Səhər tezdən qızıl it ananın 
başına atılar.  

        (Sənək) 
 
Suya girdim − çıppıdım, 
Sudan çıxdım − çıppıdım, 
Qığılcımdan don geydim, 
Qıxmıqcığını tapmadım.  

      (At quyruğu) 
 
Suya girər millənər, 
Sudan çıxar dillənər.  

     (At quyruğu) 
 
Tappa dedim, tapış dedim, 
Gülbahara yapış dedim, 
İlan yalı, keçi qılı, 
Noxtalanıb gedən nədir?  

       (Durna qatarı) 
 
Tat tatı götürər, 
Tat oğlunu götürər, 
Oğlu yarpaq götürər, 
Qızı torpaq götürər.  

      (Ev tikmək) 
 
Uzun qız oba gəzir.  

      (Ələm) 
 
Uzun ox, kölgəsi yox.  

      (Yol) 

Uzun-uzun ulama, 
Ucuna qıl dolama, 
Gedər Hasan Hüseynə, 
Gələr mənə salama.  

       (Yol) 
 
Ustakar, 
Usta sənsən, ustakar, 
Ərşdə bir hikmət gördüm, 
Şəyirdi az, usta kar. 
 
Xanımın bir donu var, 
Qatlamaq olmaz, 
Yaxasından şırması var, 
Sanamaq olmaz.  

      (Göy və ulduzlar) 
 
Xaral-xaral öküzüm, 
Çəpər yarar öküzüm.  

     (Tısbağa) 
 
Hallanar, hullanar, 
Qızıl kimi sallanar.  

       (Zoğal) 
 
Hansı quşdur qanadında xalı 
var?  

        (Kəpənək) 
 
Həstə gördüm, 
Quyruğunda dəstə gördüm, 
İki canlını bir cansızın 
Üstə gördüm.    

        (İki quzğun və leş) 
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Hapışdırım, hupuşdurum, 
Dizlərinə yapışdırım.  

       (Yamaq) 
 
Hədiyavanı, hüdyavanı, 
Lal ayağı, dörd davanı. 

     (Tərəzi) 
 
Hənir-hənir hanayım, 
Sən nərdivan qoy, 
Mən çıxım sanayım. 

     (Ulduzlar) 
 
Himil it, qapı kilit, 
Ya bunu tap, ya burdan it.  

        (Açar) 
 
Hüt dedim, hüt dedim, 
Get qapının dalında yat 
dedim.  

         (Süpürgə) 
 

Çatı su içdi, dana köpdü.  
        (Balqabaq) 

 
Çıxdım təpəyə, düşdüm 
küpəyə. 

         (Çəkmə) 
 
Şarabanı, 
Şartdabanı, 
İki ayağı, 
Dörd dabanı.  

      (Peşqun) 
 
Şeşbərindən bar verər, 
Yatanda ağır yatar. 
Qalxanda əz asdan kimi, 
Burnundan qızıl tökülər, 
Damağından qan kimi. 
 (Sünbül, dəyirman, buğda 
və un) 
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XIII. BAYATILAR 
 

Alça çiçəkdimi, 
Çiçəyi göyçəkdimi. 
Deyirlər nişanlısan, 
Sən Allah gerçəkdimi? 

 
Ağ almanı dişlədim, 
Dişlədim, gümüşlədim. 
Qardaş gəldi – qıymadım, 
Yar gəldi – bağışladım. 
 
Ağ alma da allandı, 
Budağından sallandı, 
Ağ almanın yiyəsi 
Yenicə xəyallandı. 
 
Ağ çuxan ağlı qalsın, 
Boxçada bağlı qalsın. 
Məndən başqa yar sevsən 
Ürəyin dağlı qalsın. 
 
Ağ gülü atdım çaya, 
Camalın bənzər aya, 
Cavan ömrüm çürüdü, 
Ayları saya-saya. 
 
Ağardıb yalı dağlar, 
Gül açıb salı, dağlar. 
Qərib öz balasını 
Çöllərə salıb dağlar. 
 
Ağlaram ağlar kimi, 
Dərdim var dağlar kimi, 

Xəzəl olub tökülləm 
Virana bağlar kimi. 
 
Ağ dəvənin oyunu, 
Çoban, qaytar qoyunu. 
Çoxdandı görməmişəm 
Nazlı yarın boyunu. 
 
Az adamda, 
Qulam da, azadam da, 
Var-dövlət çoxunda var, 
İnsanlıq az adamda. 
 
Aya bax, ulduza bax, 
Suya gedən qıza bax. 
Qız, Allahı sevərsən, 
Çevir üzün, bizə bax. 
 
Ay Alxas, 
Gün xoş keçər, ay al, xas. 
Ər başı ərşə dəyər, 
Öydə olsa əyal xas. 
 
Ay baba, dur sabahdan, 
Çadrını qur qabaqdan, 
Açılsın haqq qapısı, 
Tökülsün nur qabaqdan. 
 
Ay sarı kəkil oğlan, 
Dayıları vəkil oğlan. 
Atam sənə qız verməz, 
Dur, burdan əkil, oğlan. 
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Ay haray, yanan getdi, 
Min dərdi qanan getdi. 
Ömrümüzün yolunda 
Can qoyan anam getdi. 
 
Ay dolandı, il oldu, 
Yaş gözümdə sel oldu. 
Məni səndən ayıran 
Hansı namərd əl oldu. 
 
Arı damı, 
Damları aradamı? 
Özün sev, özün bəyən, 
Ev yıxar ara adamı. 
 
Aralandım, 
Ox dəydi, yaralandım, 
Mən səndən ayrılmazdım, 
Zülümnən aralandım. 
 
Aram nədi, 
Dərdim çox, yaram nədi? 
Düşmüşəm dərd əlinə, 
Çəkirəm, çaram nədi. 
 
Armud ağacı haça, 
Əlim dolaşdı saça, 
Bir mərd oğlan istərəm, 
Məni götürə qaça. 
 
Arxalığın qədək, yar, 
Mən biçmişəm gödək yar, 
Get, atını yəhərlə, 
Mən də gəlim, gedək yar. 

At gəlir boza-boza, 
Üstündə qızıl qoza, 
Yavaş get, a çər dəymiş, 
Yarı bulama toza. 
 
Ahımdı, günahımdı, 
Öz suçum, günahımdı. 
Ulduz gecə sitəmim, 
Gün gündüzlər ahımdı. 
 
Açılmışam gül kimi, 
Ötürəm bülbül kimi, 
Dəymə mənim könlümə, 
Sarallam sünbül kimi. 
 
Aşdı dağlar, 
Hər yanın daşdı dağlar, 
Sənin vaxtın var idi, 
Karvanın köçdü dağlar. 
 
Aşıq bulaqda qaldı, 
Səsim bulaqda qaldı, 
Yarı düşmən apardı, 
Ahı qulaqda qaldı. 
 
Aşıq deyər sərdə yox, 
Qocalıqda pərdə yox, 
Viran olsun yoxsulluq, 
Ürəkdə var, əldə yox. 
 
Aşıq deyər bu suda, 
Yeddi can var bu suda, 
Dördü göyə çəkildi, 
Üçü qaldı bu suda. 
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Aşıqdı, ay aşıqdı, 
Stol üstə qaşıqdı. 
A xala, nədi günahım, 
Qızın mənə aşıqdı. 
 
Aşıq gedər hər yana, 
Sözün deyər mərdana, 
İyidə ürək verər, 
Dar ayaqda mərd ana. 
 
Aşıq nədən dəm oldu, 
Sözüm-sovum qəm oldu. 
Bəd gündə, dar ayaqda, 
Yar mənə həmdəm oldu. 
 
Bacım gələ saç tökə, 
Kirpik çala, yaş tökə, 
Bircə qardaş istərəm, 
Məzarıma daş tökə. 
 
Bağça bar üstən gəlir, 
Heyva nar üstən gəlir. 
Aşıq deyən mahnının, 
Hamsı yar üstən gəlir. 
 
Baxdı yara, 
Yol gedir Baxdıyara, 
Başım cəllad əlində, 
Gözlərim baxdı yara. 
 
Başı cunalı qızlar, 
Əli xınalı qızlar, 
Əllərində sərniclər 
Bərənin yolunu gözlər. 

Baş açıq, 
Ayaq yalın, baş açıq. 
Doqquz say bu yana qoy, 
Onunda vur başa çıx. 
 
Belə dağlar, 
Köysümdə belə dağlar, 
O çəhlimə, bu yala 
Kim olsa bələd, ağlar. 
 
Bəlgəli dağlar, 
Dibi kölgəli dağlar. 
Bir gəldim, qana düşdüm, 
Bir də kim gəli, dağlar? 
 
Bərdən gəl, 
Uzaq düşmə, bərdən gəl, 
Düşmüşəm qəm oduna, 
Xilas eylə, bərdən gəl. 
 
Bir atım var onunda, 
Qulun saxlar donunda, 
Allah muraznı versin, 
Gələn ayın onunda. 
 
Bir-bir düşər, 
Atlanan bir-bir düşər, 
Keçirdiyim o günlər, 
Yadıma bir-bir düşər. 
 
Bir qız gördüm göyəmdə, 
Budaqları əyəndə, 
Bir də nə vaxt görəcəm – 
Şamamalar dəyəndə. 
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Boz araba yan gedər, 
İçində bir can gedər. 
Qardaş gələn yollara 
Bacılar qurban gedər. 
 
Bozatı minənə bax, 
Enişdən enənə bax. 
Murazı hasil olub, 
Çırası yanana bax. 
 
Bostanda tağım ağlar, 
Basma, yarpağım ağlar. 
Nə qədər sağam ağlaram, 
Ölsəm, torpağım ağlar. 
 
Bu dağlar yasdı dağlar, 
Qar gəldi basdı dağlar. 
Üç ay toylu-bayramlı, 
Doqquz ay yasdı dağlar. 
  
Bu dağnan, 
Bu bağçaynan, bu bağnan, 
Lap ölsəm məzarım da 
Yaxın qoymaz bu dağnan. 
 
Bu damaxda, 
Bu kefdə, bu damaxda, 
Nər maya sevdasında, 
Löh qanqal budamaxda. 
 
Bu oba Sadaxlıdı, 
Çörəkli, qonaxlıdı. 
O gözələ söz demə, 
Özgəyə adaxlıdı.  

Bulaq başı buz bağlar, 
Dörd yanı yarpız bağlar. 
Yarama məlhəm dedim, 
O gətirib buz bağlar. 
 
Bulaq başı buturaq, 
De yara gəlsin oturaq. 
Bir o desin, bir də mən, 
Bəlkə dərddən qurtulaq. 
 
Bulaq üstü lilipar, 
Yaylıq gətir, gül apar. 
Danışmağnan doymursan, 
Kəs dilimdən dil apar. 
 
Bulaqsan, ax onnan get, 
Şimşəksən çax, onnan get. 
Uğuruna pir çıxsın, 
Yarına bax, onnan get. 
 
Bu kol-kosu bağlayım, 
Dibinə su bağlayım, 
Arxı dəhnəmdən hündür, 
Suyu nəynən bağlayım? 
 
Bu sular axmağilə, 
Daş-qaya yıxmağilə. 
Mən yardan necə doyum, 
Qıraqdan baxmağilə. 
 
Qaza qaldı, 
Qılmadım, qaza qaldı. 
Nə ovçu ovun buldu, 
Nə dünya qaza qaldı. 
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Qazan ağlar, 
Od yanar, qazan ağlar. 
Bel batmaz, külüng kəsməz, 
Qəbrimi qazan ağlar. 
 
Qaladan endim ancaq, 
Əlimdə qızıl sancaq. 
Nə quzu oldum südə 
doydum, 
Odlara yandım ancaq. 
 
Qal bu yerdə, 
Su durmaz qalbı yerdə, 
Sənə kimlər qarğadı, 
Ki, qarı qal bu yerdə. 
 
Qara atın kəkili, 
Belinə örkən çəkili, 
Allah murazın versin, 
Böyük öyün vəkili. 
 
Qara bat, 
Batdağa bat, qara bat, 
Ömrünə ilmə salar, 
Yaman arvad, arığ at. 
 
Qara baxdım, 
Oxudum, qara baxdım. 
Ya sənin gül talahın, 
Ya mənim qara baxtım. 
 
Qara-qara qazanlar, 
Qara yazı pozanlar. 
Torba taxsın, dilənsin, 
Aramızı pozanlar. 

Qara yazı, 
Sərt olar qar ayazı, 
Məskənim Lök dərəsi, 
Oylağım Qarayazı. 
 
Qar a dağlar, 
Bürünüb qara dağlar, 
Səndən keçə bilmədim, 
Yol verdin sara, dağlar. 
 
Qar altıdı, 
Qar yağıb, qar altıdı. 
Görən deyir adamdı, 
Demir ki, qaraltıdı. 
 
Qar altına, 
Qar düşüb qar altına, 
Adın elnən bir olsun, 
Sığınaq qaraltına. 
 
Qar qalandı, 
Qar yağdı, qar qalandı. 
Qarğalar laçın oldu, 
Laçınlar qarğalandı. 
 
Qara yazı, 
Sərt olar qar ayazı. 
Məskənim − Lök dərəsi, 
Oylağım − Qarayazı. 
 
Qarqamışa, 
Qar yağır qar-qamışa. 
Yüz min alqış neyləsin 
Bir fələk qarğamışa. 
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Qarılar, ay qarılar, 
Söz deməyin, darılar. 
Əgər qazancın olsa, 
İkiəlli sarılar. 
 
Qaşa dolsun, 
Sürmə çək, qaşa dolsun. 
Yarı yardan ayıranı, 
Nə gülsün, nə şad olsun. 
 
Qəza qaldı, 
Qılmadım, qəza qaldı. 
Bir yanımı Kür kəsdi, 
Bir yanım qaza qaldı. 
 
Qızıl üzük laxladı, 
Verdim anam saxladı. 
Anama qurban olum, 
Məni tez adaxladı. 
 
Qışdan yaza nə qaldı, 
Ərzim yazana qaldı. 
Qələm işini işlər, 
Mürvət yazana qaldı. 
 
Qoşa gələ, 
Qismətim qoşa gələ, 
Mərəm yelin gətirə, 
Quzusu qoşa gələ. 
 
Qurbanam gülyanağa, 
Get deməzlər qonağa. 
Qırx qaşıq salardılar 
Əvvəllər bir çanağa. 

Qurud aşı, 
Yeməyə qurud aşı, 
Fələyin köylü olsa, 
Göyərdər quru daşı. 
 
Dağ başını qar aldı, 
Dağ dibini bar aldı, 
Gül tək rəngim var idi, 
Yarpaq kimi saraldım. 
 
Dağda bitər kəkotu, 
Çığnamayın bu otu 
Ağır otu, ağır dur, 
Ağzıyın ipini çək otu. 
 
Dağda qan, 
Dağda bitər dağdağan, 
Ovçu balasın vurub, 
Göl-göl olub dağda qan. 
 
Dağda dirək qayınana, 
Tövlədə kürək qayınana. 
Oğlu evə gələndə 
Məndən zirək qayınana. 
 
Dağda itirdim izi, 
Yar qoydu getdi bizi, 
Qara duvaqlı qalsın, 
Yarı öyrədən qızı. 
 
Dağın qarı qalmadı, 
Bağın narı qalmadı, 
Dilim Allah deməkdən, 
Canım yarı qalmadı. 
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Dağlar başı işıqdı, 
Yar əlində qaşıqdı, 
Qaynanam sevməsə də, 
Oğlu mənə aşıqdı. 
 
Dağlar başı çən oldu, 
Çən oldu, duman oldu. 
Yar məndən üz döndərdi 
Dərdim bir ümman oldu. 
 
Dağlar dağladı məni, 
Görən ağladı məni. 
Zəncir tab eyləməzdi, 
Zülfün bağladı məni. 
 
Dağlarda haramısan, 
Saçını daramısan, 
Çox da ki, varın yoxdu, 
Könlümə yaramısan. 
 
Dağları aşan mənəm, 
Əlimdə yovşan mənəm. 
Çox da yarım kasıbdı, 
Əhdim var, boşanmanam. 
 
Dağlarda gözüm qaldı, 
Bulaqda izim qaldı. 
Gedirəm həsrətliyəm, 
Ürəkdə sözüm qaldı. 
 
Dağların qarı mənəm, 
Gün vursa ərimərəm. 
Qəbrimi qüzeydə qaz, 
Cavanam, çürümərəm. 

Dalğalandı, 
Yel əsdi, dalğalandı, 
Dəydi namərd gülləsi, 
Qan axdı, dalğalandı. 
 
Dam tikdim – yalan oldu, 
Ömür-gün talan oldu, 
Nə dəyəmi bərkidən, 
Nə keçəmi salan oldu. 
 
Dan yeri söküləndə, 
Zülf üzə töküləndə, 
Şeh qonmuş gülə bənzər, 
Ağ üzdən öpüləndə. 
 
Dar gündü, dedim, dağlar, 
Hər dərdi yedim, dağlar. 
Yardan bir xəbər verin, 
Mənə rəhm edin, dağlar. 
 
Daşa çalar, 
Qar yağar, daşa çalar, 
Yemə namərd nanını, 
Qaytarıb daşa çalar. 
 
Daşdı canı, 
Kəkliyin daşdı canı, 
Dərdi pünhan çəkirəm, 
Deyirlər daşdı canı. 
 
Dediyim demiş olaydı, 
Yediyim yemiş olaydı. 
Mən getdiyim qapının, 
Dəstəyi gümüş olaydı. 
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Dəyə-dəyə, 
Qurulub dəyə-dəyə, 
Qapına dada gəldim, 
Daşlara dəyə-dəyə. 
 
Dərd götürdü dərdləndim, 
Dərddən qar tək ələndim, 
Anam, özünü yetir, 
Yetim oldum təkləndim. 
 
Dəsmal asdım dirəkdən, 
Bir qız sevdim ürəkdən, 
Məni yardan edənin, 
Əli düşsün biləkdən. 
 
Dolu gözlər, 
Dolu döş, dolu gözlər. 
İstəkli yarı olan 
Yer salar, yolu gözlər. 
 
Düyə damı, 
Tikməyə düyə damı, 
Nə nökər tək haqq aldım, 
Nə oldum öy adamı. 
 
Düşən yeri, 
Atlanıb düşən yeri, 
Göz yaşım oda dönüb, 
Yandırır düşən yeri. 
 
Elə yağı, 
Kəməndi el ayağı 
Düşmən mənə bir yağı, 
Sən də oldun elə yağı. 

Elə yeri, 
Elə sallan, elə yeri, 
Bülbül ötməz, gül bitməz, 
Dağılsın elə yeri. 
 
Eləmi, ayda tutdum, 
Badyanı çayda tutdum, 
O qədər fənihdirdin, 
Sənə də qayda tutdum. 
 
Eləmi, asan dağlar, 
Qar örtüb basan dağlar, 
Yetim çətin gülsə də, 
Ağlasa asan ağlar. 
 
Eləmi, qalam qardaş, 
Dərdinə qalam, qardaş. 
Top atıldı, bürc sındı, 
Uçuldu qalam, qardaş. 
 
Eləmi, İrəvana sarı, 
Yollar İrəvana sarı 
Kəs başımı qanım axsın 
Qədrimi bilənə sarı. 
 
Eləmi, yanar gedər, 
Əlində fanar gedər, 
Əli alçaq olandan 
Dostu da kənar gedər. 
 
Eləmi, yurdu üstə, 
Barama qurdu üstə, 
Hər kəsin öz övladı, 
Dolana yurdu üstə. 
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Eləmi, kamanıdı, 
Qaş gözün kamanıdı. 
Gizlətmə ay üzünü, 
Dərdimin dərmanıdı. 
 
Eləmi, nəziy ağlar, 
Gəzməyə nəziy ağlar. 
Məni anam ağlasın, 
Yar məni nəziy ağlar. 
 
Eləmi, ötərəm mən, 
Gül olub bitərəm mən, 
Ya sizdə can verərəm, 
Ya yara yetərəm mən. 
 
Eləmi, sərin ayaz, 
Dərs oxu, sərinə yaz, 
Dosta gələn qadanı 
Düşmənin sərinə yaz. 
 
Endim bulaq başına, 
Dizim qoydum daşına. 
Özüm qurban, el qurban 
Qaynımın qardaşına. 
 
Eşdim-eşdim qum çıxdı, 
Qumdan minara çıxdı. 
Bildirki sınıq köylüm 
Bu il kənara çıxdı. 
 
Əzən yeri, 
Mollanın əzən yeri 
Kor olub görməyəydim 
Sevgilim gəzən yeri. 

Əzizim, ayaz olmaz, 
Buludu, ayaz olmaz. 
Mən ki, qəm tapdağıyam, 
Qəm məndən ay az olmaz. 
 
Əzizim, ay məməndən, 
Tər axar ay məməndən, 
Olaydım qış quzusu, 
Əməydim ay məməndən. 
 
Əzizinəm anam ağlar, 
Günümü sanar ağlar. 
Donu göy göyərçinlər 
Qəbrimə qonar ağlar. 
 
Əzizim, anan olmaz, 
Küsdürsən anan olmaz. 
Canı yanan olmasa 
Adını anan olmaz. 
 
Əzizim ağlağandı, 
Qaraxaç, Ağlağandı. 
Gedək dərdli yanına, 
Görək kim ağlağandı. 
 
Əzizim, arı şanda, 
Beçələr arı şanda. 
Mələklər şadlıq edər, 
İki yar barışanda. 
 
Əzizim, belə baxdı, 
Neylərəm belə baxtı. 
Heç kəsnən işim yoxdu, 
O baxan belə baxdı. 
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Əzizim, bir-bir düşər, 
Ox yaydan bir-bir düşər. 
Qürbətdə keçən günlər 
Ömürdən bir-bir düşər. 
 
Əzizim, qanadından 
Qan gedir qanadından. 
Fikrim gəzən yerləri 
Quş gəzməz qanadınnan. 
 
Əzizim, Qarabağı, 
Qış tutar qara bağı. 
Bir tərlan itirmişəm 
Boynunda qara bağı. 
 
Əzizim, Qaracalar, 
Ağ çalar, qara çalar. 
Elə gözəl sevmişəm 
Yanağı qara çalar.  
 
Əzizim, yaman oxlar, 
Yaman yay yaman oxlar, 
Çirkinin kamandarı 
Gözəldən yaman oxlar. 
 
Əzizim, yarı gördüm, 
Çox baxdım – yarı gordüm. 
Dünyada əhdinə düz 
Yüzdə biz yarı gördüm. 
 
Əzizim, yolda qala, 
Tikilməz yolda qala. 
Mərd mənzilinə çata, 
Namərdsə yolda qala. 

Əzizim, işin düşər, 
Gediş-gəlişin düşər. 
Yemə namərd çörəyin, 
Ağzında dişin düşər. 
 
Əzizim, yada saldı, 
Düşmənə, yada saldı. 
Dedim ki, qəmdən qurtar, 
O gəldi oda saldı. 
 
Əzizim, gözdən mən, 
Qoruyun gözdən məni. 
Hamıya baxan xuda 
Salıbdı gözdən məni. 
 
Əzizim, gündə yara, 
Hoy çəkər gündə yara. 
Yaxşı həmdəmim ola, 
Bağrımı gündə yara. 
 
Əzizim, maralım yar, 
Gözüm yar, qəralım yar. 
Necə rəva görürsən, 
Gün təki saralım, yar. 
 
Əzizim, mən yazığı, 
Yazginən mən yazığı. 
Dərd verən dərman da ver. 
İncidir mən yazığı. 
 
Əzizim, nədən gəlmir, 
Qürbətə gedən gəlmir. 
Hamı gedənlər gəldi,  
Yar gedib, nədən gəlmir. 
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Əzizim oda baxdı, 
Düşündü, o da baxdı. 
Elə bildim bir mənəm, 
Gəzirdi o da baxtı. 
 
Əzizim, o da yandı, 
Mən getdim, o dayandı. 
Ayrılığa dözmədi, 
Kərəm tək oda yandı. 
 
Əzizim, o damaqda, 
Mən dəmdə, o damaqda. 
Mən ona yalvarmaqda, 
O məni budamaqda. 
 
Əzizim, oyma məni, 
Nar kimi soyma məni, 
Gəl öz kölgəndə saxla, 
Pis günə qoyma məni. 
 
Əzizim, ötmək olmaz, 
Köhləni ötmək olmaz. 
Elin atdığı daşı 
Yerdən tərpətmək olmaz. 
 
Əzizinəm, adalar, 
Evlər yıxar ədalar. 
Ağılsız ad batırar, 
Ağlı olan ad alar. 
 
Əzizinəm ayazdı, 
Ulduz çıxdı, ay azdı. 
Kimiyə qış yay olur, 
Kimiyə yay ayazdı. 

Əzizinəm, anamı, 
Yada salıb, anamı. 
Xəstə könül can istər, 
Mən istərəm anamı. 
 
Əzizim, qoru yandı, 
Qəlyanı, qoru yandı, 
Gəl öldürmə bağbanı, 
Sənə gül qoruyandı. 
 
Əzizinəm, dan yeri, 
Qızarıbdı dan yeri, 
Burda bir cavan yatır, 
Bir az astadan yeri. 
 
Əzizim, dərd əlindən, 
Oysandım dərd əlindən. 
Fələk mənə dərd verdi, 
Bir cavan mərd əlindən. 
 
Əzizinəm, düz dərə, 
Ola bilməz düz dərə. 
Əyrilər quyu qazar  
Yer üzündə düzdərə. 
 
Əzizinəm, düz əlli, 
Sayan saydı yüz, əlli, 
Dolanmaq asand olar 
Hamı olsa düz əlli. 
 
Əzizinəm, dür burdan, 
İnci burdan, dür burdan, 
Elə yerdə otu ki, 
Deməsinlər dur burdan! 
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Əzizinəm, dürüst din, 
Dürüst məzhəb, dürüst din. 
Məclisdə lal ol, dinmə, 
Dinirsənsə dürüst din. 
 
Əzizinəm yara sarı, 
Məlhəm gətir yara sarı. 
Yüz iyirmi yaram olsun, 
Sürünərəm yara sarı. 
 
Əzizinəm, göyəm gəz, 
Bağda bitər göyəm gəz. 
Nə fələyə bel bağla, 
Nə övlada güvən gəz. 
 
Əzizinəm, oyandı, 
Yatmış idi, oyandı. 
Sinəmdə yanan odu, 
Sən söndürdün, o yandı. 
 
Əzizinəm, mən yetim, 
Sən dədəli, mən yetim. 
Özün muraza yetdin, 
Dua qıl ki, mən yetim. 
 
Əzizinım, nə qara, 
Nə ağ gördüm, nə qara. 
İndi köçüb gedirəm, 
Getdiyim yer nə qara. 
 
Əzizinəm, sarı qız, 
Qayıt bizə sarı qız. 
Aç belindın qurşağı, 
Cənazəmi sarı qız. 

Əzizinəm, söysənə, 
Yaşım çatır səysənə. 
Yaxşı din, deməsinlər 
İtil burdan, səysən, ə! 
 
Əzizinəm, səs eylər, 
Quşlar uçar, səs eylər. 
Yar əlindən dərdliyəm, 
Bu dərd mənə bəs eylər. 
 
Əzizinəm, sim ağlar, 
Saz inildər, sim ağlar, 
Sən öldün, mən ağladım, 
Mən ölsəm, bəs kim ağlar? 
 
Əzizinəm, hay məni, 
Həşir məni, hay məni. 
Fələk, sənə neynədim, 
Tapdı yenə vay məni. 
 
Əzizinəm, harayçı mən, 
Küyçü mən, harayçı mən. 
Məmələr döyüşəndə, 
Olaydım harayçı mən. 
 
Əzizinəm, həm qana, 
Bu yol gedir həmqana. 
Oğul ona demişəm 
Həm qandıra, həm qana. 
 
Əzizinəm çən gələ, 
Duman gələ, çən gələ. 
Bir kimsədən kömək yox, 
İşim düşüb əngələ. 
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Əzizinəm, filan kəs, 
Bir qulaq as, filankəs, 
Elin xeyir-şərindən, 
Kim deyir gen dolan-gəz. 
 
Ələklər, ay ələklər, 
Çirmənib ağ biləklər. 
Düşmənə xəbər olsun 
Hasil olub diləklər. 
 
Əlində bayda tutar, 
Baydanı çayda tutar. 
Yığılar qohum-qardaş, 
Hərə bir qayda tutar. 
 
Əlində hol oynadar, 
Cibində pul oynadar, 
Kül başına, ay oğlan, 
Qızı qoyub, dul oynadar. 
 
Əsdi fələk, 
Dilimin dostu fələk, 
Harda çadırmı qurdum, 
Tənəyni kəsdi fələk. 
 
Əsən yellər, 
Yolumu kəsən yellər, 
Açım, qoynuma dolsun 
Üstündən əsən yellər. 
 
İncidi, 
Ya ləldi, ya incidi, 
Yüz gözələ söz atdım, 
Tək gözaltım incidi. 

İrəvan çini-çini, 
Öpəm ağzın içini. 
Gedibdi, gələcəkdi 
Qoynumun göyərçini. 
 
İstəkanım qannıdı, 
Toxunma dərmannıdı, 
Burda bir qız sevmişəm 
Anası Şirvannıdı. 
 
İt yatar, oğru gələr, 
Gör, kimə doğru gələr, 
Yad döy, yabançı döyül, 
Öz xalam oğlu gələr. 
 
Yara bağlar, 
Yar çəkər, yara bağlar. 
Gözlərim qan ağlayır, 
Ürəyim yara bağlar. 
 
Yara mənnən, 
Öt bülbül, yara mənnən. 
Nə sənnən ox tükəndi, 
Nə bitdi yara mənnən. 
 
Yaradan var, 
Quran var, yaradan var, 
Təbib, dəymə yarama, 
Məndə hər yaradan var. 
 
Yaxanda büz ilməni, 
Üstündə düz ilməni, 
Vəfalı yar yad olmaz 
Görməsə yüz il məni. 
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Yediyin yemiş olsun, 
Dediyin demiş olsun, 
Söykəndiyin dirəklər 
Qızılnan gümüş olsun. 
 
Yetim öldü götürün, 
Kənd arası ötürün. 
Yetimin yox xəbərin, 
Dost-aşnaya yetirin. 
 
Yüz incidi, 
Yüz sədəf, yüz incidi. 
Yanağında bir xal var, 
Qiyməti yüz incidi. 
 
Yük üstündə kilim var, 
Kilim üstə dilim var, 
Ay qara qurşaq oğlan, 
Qurşağında gülüm var. 
 
Kavab ağlar,  
Od yanar, kavab ağlar, 
Yarı yardan ayıran 
Şümr olar, gava bağlar. 
 
Keçəlin ala baxdı, 
Aldı güzgüyə baxdı. 
Özünkünü ört-basdırdı, 
Bizimkini başa qaxdı. 
 
Kəhər atın kəkili, 
Üstə ipək çəkili, 
Oğlan sevir, qız gedir, 
Kimdi onun vəkili? 

Kimə gedim, 
Kimim var kimə gedim? 
Dərdi verən xudadı, 
Dərmana kimə gedim? 
 
Kim sənəm var, 
Kimim var, kimsənəm var. 
Nə mən kimin kimsəsi, 
Nə mənim kimsənəm var. 
 
Küşvərəni bükmüşəm, 
İsti suya tökmüşəm, 
Gəldiyim bir ay deyil, 
Qayınanamı döymüşəm. 
 
Gedənə bax, gedənə 
Gedən nəzik bədənə, 
Üç arşın boya qurban, 
Yarım arşın gərdənə. 
 
Gədə dərdi, 
Çəkdiyim gədə dərdi. 
Zəhmət çəkdim, gül əkdim, 
Dərmədim, gədə dərdi. 
Gədə dərsin, 
Oxumaz gədə dərsin. 
Oxumaz vecsiz gülləri 
Hər yetən gədə dərsin. 
 
Gözdə nəm, 
Görünməsin gözdə nəm. 
İtiyimi tapmasam, 
Koram, iki gözdənəm. 
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Gözlərimdə pərdə mən, 
Qafıl düşdüm dərdə mən. 
Öyrəndim sinən üstə 
Necə yatım yerdə mən. 
 
Göy bağlar, 
Göy bağçalar, göy bağlar, 
Bu yerin gözəlləri, 
Ağ buxağa göy bağlar. 
 
Göydə ulduz tək gedər, 
Gah əyləşər, gah gedər. 
Qorxma, ürəksiz oğlan, 
Üstündə Allah gedər. 
 
Güzgü atdım bayıra, 
Şoxu düşdü çayıra, 
Bura yığışan qızlar, 
İşiniz dönsün xeyirə. 
 
Gündə keçər, 
Ay keçər, gün də keçər. 
Bir dərdə tutulmuşam, 
Çırağım gündə keçər. 
 
Günü gəldi, 
Ağlamaq günü gəldi, 
Bulud inada düşdü, 
Üstümə günü gəldi. 
 
Maralam dağ gəzirəm, 
Bülbüləm bağ gəzirəm. 
Yüz yerdən yaralıyam, 
Deyillər sağ gəzirəm. 

Maralı qoyma, 
Ovçu, maralı qoyma, 
Gedirsənsə pünhan get, 
Hoydu, yaralı qoyma. 
 
Maralım, 
Elçim getsin, maralım. 
Gəlməsən ilan göndər, 
Ondan zəhrimar alım. 
 
Marallar gələr keçər, 
Dumanı dələr keçər. 
Oğulsuz bir ananın 
Qəlbindən nələr keçər. 
 
Mən aşiqəm, baxtı kəm, 
Bağbanım yox bağ tikəm. 
Mən fələyə neylədim, 
Fələk mənə baxdı kəm. 
 
Mən aşıq, yarımgilə, 
Qan qalıb yarım gilə. 
Tanrı səbəb olaydı, 
Gedəydim yarım gilə. 
 
Mən aşıqəm küs sənə, 
Gül sənə, sünbül sənə, 
Yüz dəfə ağlaməsan, 
Bircə dəfə gülsənə. 
 
Mən aşıq, sona yeri, 
Göllərdə sona yeri. 
Yüz yannan yanan olsa, 
Verəmməz ana yeri. 
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Mən aşiqəm kamana, 
Bu tara, bu kamana. 
Yaxşı yaxşıya gedir, 
Yaman qalır yamana. 
 
Mənim yarım yaxşıdı, 
Yaxşıların başıdı. 
Atlananda bəy oğlu, 
Düşəndə yüzbaşıdı. 
 
Mərd atası, 
Doldur ver mərdə tası. 
Namərd oğul mərd olmaz, 
Olmasa mərd atası. 
 
Min oxu, 
At kamanla min oxu, 
Bilənə bir pərdə çal, 
Bilməyənə min oxu. 
 
Mülkü qardaş, 
Geyibsən kürkü, qardaş, 
Qıraqda şir olursan, 
Öyündə tülkü, qardaş. 
 
Nağıl-nağıl nağılbaz, 
Qara inəyim sağılmaz. 
Bağa girdi, çıxmadı 
Buna bircə dua yaz. 
 
Namərd əli, 
Heç tutma namərd əli, 
Mərd əli evlər tikər, 
Ev yıxar namərd əli. 

Nənəm, a gəlin qoyun 
Quzuna təlin qoyun. 
Yiyən sənin dərdindən 
Gətirib gəlin, qoyun. 
 
Nənəm, a urdu qoyun, 
Otdadı, durdu qoyun. 
Zil qarannıx gecədə 
Görübdü qurdu qoyun. 
 
O dağda gəzdim gəldim, 
Daşını düzdüm gəldim. 
Yarı beybafa gördüm, 
Əlimi üzdüm gəldim. 
 
O dumanlar, 
O çənlər, o dumanlar, 
Dərd ki, məni yandırdı, 
Külümdə, oy, dumanlar. 
 
Oğlan eylədi nalə, 
Əlində var piyalə, 
Məndən eyini gördü, 
Düşdü özgə xəyalə. 
 
Oydun məni, 
Nar kimi soydun məni. 
Nə kölgəndə yaşatdın. 
Nə bir günə qoydun məni. 
 
O görünən Ağdamdı, 
Qara damdı, ağ damdı, 
Yar yoluna baxmaqdan, 
Gözlərimə ağ damdı. 
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O toyda quzu gördüm, 
Tükü qırmızı gördüm. 
Çıxdım çinar başına, 
Sevdiyim qəzə gördüm. 
 
Oxu mənnən, 
Sən yara oxu mənnən, 
Ox vurdun yaraladın, 
Barı çək oxu mənnən. 
 
Öy ağlasın,  
Yağıyı söy, ağlasın, 
Belinə qılınc qurşa, 
Döy oğlu döy ağlasın. 
 
Payız qışdan əzəldi, 
Yarpaq tökən xəzəldi, 
Vətən viran olsa da, 
O cənnətdən gözəldi. 
 
Saya dağlar, 
Quş uçdu saya dağlar, 
Tor qurub ov qaçırdı, 
Gördüm bir sayad ağlar. 
 
Samovarım qızırdı, 
Altından su sızırdı. 
Mən sevdiyim oğlanın 
Qabaq dişi qızıldı. 
 
Sandıq üstə gəzərəm, 
Sandığa gül düzərəm. 
Ağır elin qızıyam, 
Qəribliyə dözərəm. 

Sadaxlıyam, mərdəm mən, 
Vəfalıyam hər dəm mən. 
Dostlarıma can qurban, 
Düşmənlərə dərdəm mən. 
 
Sadaxlıda yaz yaxşı, 
Payız yaxşı, yaz yaxşı. 
Kimdə nə var bilmərəm, 
Məhəmməddə saz yaxşı. 
 
Səksəndilər, 
Yüzdülər, səksəndilər, 
Kənddən qız qaçırıldı, 
Subaylar səksəndilər. 
 
Sinə nar, 
Yanaq alma, sinə nar, 
Qorxuram ki, göz dəyə, 
Alma sala, sinə nar. 
 
Sözün demə tərsinə, 
Tər təni qoy tər sinə, 
Su öz səmtinə axır, 
Dövran gedir tərsinə. 
 
Sığıra verim sağrını, 
Yeyim qara bağrını, 
Sığırçılar almasa, 
Özüm alım ağrını. 
 
Suvar gəl, 
Dəhnəmizdə su var, gəl. 
Buluda bel bağlama, 
Bostanımı suvar, gəl. 
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Su gəlir zimi-zimi, 
Xəzəl örtüb üzünü. 
Nolaydı ölməyəydim, 
Görəydim yar üzünü. 
 
Təkərim, 
Öz köçüm, öz təkərim, 
Qardaşlılar qayıtdı, 
Harda qaldı tək ərim? 
 
Ustadı, 
Bilmişdikdə ustadı, 
At görəndə axsadı, 
Su görəndə susadı. 
 
Üzdü qeylü-qal məni, 
Hərdən yada sal məni. 
Mən səni mərd bilmişəm, 
Namərd olma, al məni. 
 
Üzüyüm-üzüyüm laxladı, 
Xalama verdim, saxladı. 
Toy günü, bayram günü 
Yar bizi qonaqladı. 
 
Üzüyü atdım bayıra, 
Şoxu düşdü çayıra. 
İtənlər də tapılsın, 
İşlər dönsün xeyirə. 
 
Ürəyim ah bulağı, 
Gözlərim şah bulağı. 
Qürbətdə yar sevənin 
Qara gəlsin duvağı. 

Üstü qönçəli dağlar, 
Dibi yoncalı dağlar, 
Qürbət elə gedənlər, 
Sizdə dincəli, dağlar. 
 
Fələk kəsdi aranı, 
Başa saldı qaranı, 
Özün minnət etməsən, 
Soyunmaram qaranı. 
 
Xara bağlar, 
Al geyək, xara bağlar, 
Qoy məni yar ağlasın, 
Özgələr xarab ağlar. 
 
Xoruz ban verən yerə, 
Yara qan verən yerə, 
Ana gəlsin yetişsin, 
Oğul can verən yerə. 
 
Hay sallam, dada gəlləm, 
Sirr vermə yada, gəlləm. 
Ağlama, xumar gözlüm, 
Ya ölləm, ya da gəlləm. 
 
Haray ellilər, haray, 
Şana tellilər, haray. 
Köçümü sel apardı, 
Əli bellilər, haray. 
 
Hacı Alı, 
Hac köynəyin hacı alı, 
Atam Hacı Əmirastan, 
Ulu babam Hacıalı. 
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Henişdən, ha henişdən, 
Üzəngisi gümüşdən, 
Qardaşa şax bəzərəm 
Əlli lövün yemişdən. 
 
Həvə qardaş, 
Qurulub gəvə, qardaş. 
Anama oğul oldun, 
Atama nəvə qardaş. 
 
Çalaram mən, 
Oynaram, çalaram mən, 
Bir yaxşının hayfını 
Min zalımdan alaram mən. 
 
Ceyran çölə dolan gəl, 
Sonam, gölə dolan gəl. 
Yad ellərdə dözməsən 
Bizim elə dolan gəl. 
 
Şam ağlar, 
Piltə yanar, şam ağlar. 

Qəribin qürbət eldə, 
Qəbrində şam ağlar. 
 
Şamdüyə, başın yansın, 
Torpağın, daşın yansın. 
Məni yardan edənin 
Ürəynin başı yansın. 
 
Şamdüyənin başı yansın, 
Ətəyinin daşı yansın, 
Məni yardan ayranın 
Ürəynin başı yansın. 
 
Şaftalıyam, dəyməmişəm, 
Qanadımı əyməmişəm. 
Quran gətirin and içim, 
Mən bu qıza dəyməmişəm. 
 
Şaftalıyam, kalam mən, 
Dilim yoxdu, lalam mən, 
Qonşumuzda üç qız var, 
Pulum yoxdu, alam mən. 

 
Ağılar 

 
Aşıq ay, günü burda, 
Dolan say, günü burda, 
Qəbrinə çəpər ollam, 
Qallam yay günü burda. 

İrəfə düzdüm kasa, 
Əlimə aldım hasa. 
Öldün düşmən sevindi, 
Yığıldı gəldi yasa. 
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ХЫВ. АШЫГ РЯВАЙЯТЛЯРИ 
 

ШАИР АЬАЪАНЫН «ГЫРМЫЗЫ» ДИВАНИСИ 
 

Эцнлярин бириндя Гушчу Ашыг Ибращим Кюрпцлцдя Ашыг 
Щцсейн Бозалганлы иля габаглашыр. Орада Ибращим Аьаъанын 
бир-ики кялмя сюзцнц охуйур. Ашыг Щцсейн Бозалганлы онун 
ъавабында «Гырмызы» цстцндя бир дивани охуйур. Ибращим ися 
она ъаваб веря билмир. 

Той гуртарыр. Ибращим устады Аьаъанын йанына эяляндя 
дейир: 

-Устад, мян сяндян ня гядяр дярс алмышамса, йеня дя 
аъизям. 

Аьаъан сорушур: 
-Нийя, оьул? 
Ибращим дейир: 
-Сянин бир «Гырмызы» тяънисин вар, ону охудум. Бозалганлы 

Ашыг Щцсейн мяня ъаваб верди, бундан сонра бир «гырмызы» 
дивани охуду мяня. Мян онун гаршысында аъиз галдым. Ня 
тящяр ола биляр ки, мян нечя илди сяндян дярс алырам, бу рядифдя, 
бу рянэдя мяндя дивани олмасын. 

Устад ъаваб верир ки, оьул, ашыглыьын йоллары щяля чохду. 
Ашыьын эяряк щяр бир шейдян мялуматы, билийи олсун. Сяндя эя-
ряк бир нечя рядифдя диваниляр, тяънисляр олсун ки, сян йолдашын 
гаршысында аъиз галмайыб, ъаваб веря билясян. Зяряр йохду, 
йазырам, бир дя йери дцшяндя охуйарсан. 

Ибращим гялями эютцрцр, устад «гырмызы» цстцндя дивани дейир: 
Язял башдан нур йаратды гадир сцбщан гырмызы, 
Айа-эцня гярар гойду, олду асман гырмызы. 
Ямир олду мялякляря, сяъдя етди Адямя, 
Айя эялди Мящяммядя, енди Гуран гырмызы. 
 

Эютцрцбян бир дястиндян, атды баьлы щейбяни, 
Яршин-эцршцн сямавяти, йерин-эюйцн лянэяри. 
Ады Бцлбцл, голу гянбяр Лейлим дилляр язбяри 
Дин ислама шяфа верди, шащи-мярдан гырмызы. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 274  

Шаир Аьаъан, нязяр гыл сюзцн доьру сазына, 
Ибращимхялил Исмаили чякди Мина даьына. 
Щагг йолунда гурбан цчцн вядя гылды оьлуна, 
О худадан ямир олду, эялди гурбан гырмызы. 

Оьул, деди, бу да сянин «Гырмызы» диванин, щансы мяълися 
дцшяндя оху, юзэя мяндян ня истясян, баш цстя щазырды гоъа-
ман устадын. 

 
ШАИР АЬАЪАН ГАРАЧЮПДЯ 

 
Тутщатут дюврцндя щюкумят моллалары да инъитмяйя баш-

лайыр. Шаир Аьаъан да Гуран охуйармыш. Ону да молла адлан-
дырараг тутмаг истяйирляр. О гачыб Гарачюпя эедир. Орайа 
эедян вахты иш еля эятирир ки, кечмиш шаэирди Ашыг Ибращимля 
Ашыг Мясим орда тойда олурлар. Бу вахт онлар шаир Аьаъанын 
шерлярини охуйурлар. Ъамаат марагланыр ки, бу ады чякилян 
Аьаъан кимди, щаралыды. Ашыг Ибращим ъаваб верир ки, о мяним 
устадымды, юзц дя Борчалыданды. Ъамаат марагланыр ки, бяс 
неъя ола биляр ки, Борчалыда беля бир устад сяняткарын сядасыны 
алаг, адыны ешидяк, цзцнц эюрмяйяк. 

Беля гярара эялирляр ки, шаири юз елляриня гонаг чаьырсынлар. 
Ашыг Ибращимля Ашыг Мясим сюз верирляр, бюйцк щюрмятдян 
сонра онлары йола салыб, щясрятля шаир Аьаъанын йолуну 
эюзляйирляр. 

Еля щямин вахтлар шаир Аьаъанын Гуран ящли олдуьуна эюря 
инъитдикляри цчцн баш эютцрцб Гарачюпя эетдийи эцнляр иди. Бу 
вахт шаир щеч кими танымыр, щеч ким дя билмир ки, бу, шаир 
Аьаъанды. Кющня палтарла Гарачюп ъамаатынын арасына дахил 
олур. Бахыр эюрцр ки, бир гапыда бюйцк бир йыьынъаг вар. Шаир 
юз-юзцня фикирляшир ки, каш хейир иш олайды. Бу шаир тайфалы, ашыг 
тайфалы сяняткарлар щямишя хейир иш севяр. Йахынлашанда эюрцр 
ки, бяли, хейир ишди. Шцкцр-сянасыны йериня йетириб бир тяряфдя 
яйляшир. Бир няфяр эюрцр ки, гяриб адамды. Дейир: 

- Ями, кянарда дурмайын, буйурун сцфряйя эялин. 
Чайдан-чюрякдян сонра дейир: 
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-Баьышлайын, той дамы вар. Ашыглар охуйур, истяйирсян ора 
эет, истямирсян байырда тойа гулаг ас. 

Аьаъан ъаваб верир: 
-Оьул, мян аьсаггал адамам, еля ашыглар мяълисиня апарын. 
Киши эялир мяълися дахил олур, баханда эюрцр ки, Гарачюп 

ъамааты долубду отаглара, йер йохду. Гапынын архасында 
юзцня биртящяр йер еляйир, ашыглара гулаг асыр. Бахыр ки, ъаван 
ашыглар охуйурлар, ашыьын бири сюз тапмыр ки, ъамааты эцлдцрсцн. 
Одур ки, о щярляниб эялир шаир Аьаъанын йанына, она саташыр. 
Аьаъан бахыр ки, буна саташдылар, гяриблик бир йандан, щеч 
кими дя танымыр, бир дя ки, достларындан аралы дцшцб. Бу заман 
бир аьсаггал диллянир: 

-Оьул, сяни эятирмишик мяълиси йола саласан, эятирмямишик ки, 
эялян ъамаата лаь еляйясян. О киши гяриб адамды, эялиб бура чыхыб.  

Буну ешидян Аьаъанын айаьы йер алыр. Дейир мян тяряфя дя 
данышан олду, эюрясян бу кимди, бундан иъазя алыб бир кялмя 
сюз дейим. Бу вахт айаьа галхыр, сорушур: 

-Ай кяндхуда, башына дюнцм сянин, бу йерлисянми? 
Дейир: 
-Бяли. 
Аьаъан дейир: 
-Мяним тяряфим ол, мян гяриб адамам, эялиб чыхмышам 

бура, щеч кимим йохду. 
Щямин адам ъаваб верир ки, а киши, бу ня сюздц, гяриб дцш-

мцшям, бу кянд, бу кясяк, щамымыз, Аллаща шцкцр, мцсялман 
дюйцлцкмц, кимди сяня бикар бир сюз дейян, сянин хятриня дяйян. 

Аьаъан еля орда эютцрцб дейир: 
Бахэинян фяляйин бярк ситамына 
Мярд йерини намярд алды, ай щайыф. 

Ашыг дейяр, ай щайыф, 
Кимди эцлян, ай щайыф, 
Эетди даща галмады 
Гядир билян, ай щайыф. 

Гядир билян, ширин эцлян достлары 
Фяляк вурду айры салды, ай щайыф. 
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Мяънун Лейли дейиб эязяр о даьы, 
Синямдяди мцхяннятин о даьы, 

Ашыг дейяр о даьы, 
Мяънун эязяр о даьы. 
Ганлы фяляк бош гойду, 
Чох ейваны, отаьы. 

Фярщад Ширин дейиб чапды о даьы, 
Ъяфа чякди, накам галды, ай щайыф. 
 
Шаир Аьаъан, истя щагдан кюмяйин, 
Щагдан гейри кимди сянин кюмяйин? 

Ашыг дейяр кюмяйин, 
Истя щагдан кюмяйин. 
Намярддян кюмяк эюзлямя. 
Эюзля мярддян кюмяйин. 

Ябяс йемя намярд алан чюряйи, 
Гайтарыб башына чалды, ай щайыф. 

Аьаъан адыны ешидяндя щямин она кюмяк чыхан адам 
айаьа галхыр, дейир бир ил яввял бизим кянддя ики ъаван ашыг 
охуйурду. Биринин ады Ашыг Ибращим иди, о бирининки – Ашыг 
Мясим. Сянин адыны чякдиляр. Дейилян Борчалы шаир Аьаъан сян-
сянми? Дейир, бяли, мяням, данмаьын йери йохду. Дейир, а ки-
ши, сяни биз эюйдя эязирдик, йердя ялимизя дцшцбсян. Хош эялиб 
сяфа эятирмисян. Гарачюп мащалында сяня бюйцк щюрмятляр 
олаъаг. Айры бир шейин вармы, башына дюнцм сянин. Дейир, иъазя 
олса, бирини дя дейярям. Буйурун дейирляр. Эютцрцб щямин ъа-
ван ашыьа дейир, оьул, бир йеря ки эетдин, бир адамы танымырсан, 
бир адамы билмирсян, эюрмядийиня, танымадыьына, билмядийиня 
саташма, бикар сюз демя.  

Эютцрцб дейир: 
Ящли устад мяълисиндя аридян урщан дурур, 
Кими алчаг, кими йцксяк, щяр ъцря инсан дурур. 
Чаряляр дямдярэащыны кясдийим олду ашкар, 
Фяляк мяня гара бахды, инди бу ъаван дурур. 
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Дцшдцм зцлмят галасына, дярйалардан баъ алдым, 
Баъ вермядим щеч кимсяйя, баш яймядим, уъалдым, 
Чярхи-фяляйин ишиди, бир эюр ня эцня галдым, 
Цчнян-дюрдц анламайан гаршымда надан дурур. 
 
Урватдан эяъ оланлары нохталадым, чулладым, 
Аьзы мафтар оланлары дилиндян гыфылладым. 
Чякдим яряби-фарса да ялифбей суалладым, 
Сейрагыб, чыхма арадан, эюзцмя шейтан дурур. 
 
Аьаъан, ъяннятя зийнят щансы эцл будаьыды? 
Йениъя эялиб яъял тяри, йаман мцшкцл чаьыды, 
Еля санки бу мейдан бир ярясят айаьыды, 
Гябир дурур, зиндан дурур, ядалят, диван дурур. 

Ашыьын бири ъаваб верир ки, ай устад, башына дюнцм, баьышла, 
билмямишик, сян дя гоъалыбсан. Хятримизя дяймя. Гоъа сюзцнц 
шаир ешидиб даща да гямэин олур. Оду ки, «бящри-диванийи» 
чалыр, айаьа галхыр, дейир: 

Гоъалмышам, дцнйа мяня ня лазым иннян беля, 
Хош эетмир зимистаным, ня йазым иннян беля, 
Мян ки олдум бир тураня, ялдян эедир сянятим, 
Уйьун эялмир синям цстя бу сазым иннян беля. 
 
Бир заман ки, ъаван идим, щамы дейирди бяли, 
Оьул-ушаг бахмыр сюзцмя, даща дейирляр дяли, 
Юзцн йетиш щарайыма, йа шащ, йа мярдан Яли, 
Чякян олмаз иннян беля, ня лазым иннян беля. 
 
Ъаванлыг бир кечян эцндц, даща дцшмяз ялимя, 
Диз тутулуб, гулаг батыб, аьры эялиб белимя, 
Шаир Аьаъан, тарих чатды, вядя эялди юлцмя, 
Гой газылсын бир сящрада мязарым иннян беля. 

Оьул, дейир, ашыгсыныз, устаддан дярс алыбсыныз, бир мяълисдя 
баъарын мярифятли доланын, сюз-сющбят един, йахшы шеирляр дейин, 
халг «афярин!» десин. Лаь елямяйин, бунун дашыны атын. Мяня 
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долашмазсыныз, еля бир адама долашарсыныз ки, эялдийинизя 
пешиман оларсыныз. Эютцрцб бир шеир дя дейир: 

Уруфатын, бязирэанын худайнан ишин няди, 
Ялифбейи охумамыш щеъайнан ишин няди, 
Халгаланыб, вурьаланыб, чох да юймя кяндини, 
Щяля сян ки, бир ъоъугсан, гоъайнан ишин няди? 
 
Эютцр сазы, ал дястиня, сян ки, эялдин мейдана, 
Щягигятдян, уруфатдан даныш эюрцм мярдана, 
Уъа даьам човьунум вар, сяни саллам борана, 
Алчаглары мяскян ейля, уъайнан ишин няди? 
 
Аьаъанын сюзлярини сахла адда вясиййят, 
Вер гадаьа сян дилиня, мяндян ейля нясиййят, 
Гцррялянмя щяр мяълисдя сян ейляйибян адят, 
Эцндцз дцздя эязяммирсян, эеъяйнян ишин няди? 

Ъаван ашыг еля бил дедийиня пешиман олду. Ай уста, деди, 
башына дюнцм, баьышла бизи, ишди олду, аьзымыздан чыхды. Даща 
бундан сонра бюйцк устадымызсан, бюйцк аьсаггалымызсан. 
Бир дя щеч бир мяълисдя бир инсана саташмарыг, бекар бир сюз 
данышмарыг. Еля бил щям устадымыз, щям дя атамызсан. Сяндян 
дя бу дярси алдыг. Баьышла, танымамышыг. 

Онун цчцн йербя-йердян ъамаат кишийя бюйцк нямяр, 
бюйцк хялят верир. Она гайдасы иля щюрмят едирляр. Шаир Аьаъан 
саь-саламат гайыдыб эялир Борчалыйа. 

 
ФАХРАЛЫ ШАИР НЯБИ ИЛЯ АШЫГ ЩЕЙЛИ 

 
Достларындан бири шаир Нябийя дейир ки, пулум чатмыр, 

мянимля шярик ол, кюмцр дцзялдиб сатаг. Шаир разылашыр, досту 
ишляри гайдайа салыб кюмцр алвериня башлайыр. Кюмцрцн чохуну 
нисйя алан тифлислиляр ону алдадырлар, эет-эяля салырлар. Шаир Няби 
боръуну истямяйя эедир, ону да башларындан еляйиб йола 
салырлар. Кор-пешман эери гайыдан шаир Мейдандан кечяркян 
ашыг сяси ешидиб мейханайа дахил олур. Мейханачы ону хам 
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адам щесаб едиб доламаьа башлайыр. Еля ки, бир аздан онун 
шаир Няби олдуьуну билир, мяълисдя олан бир ашыгла таныш едир. 
Ашыг саймазйана гайыдыр ки: 

-Елясиндян синямдя отузу йатыр! 
Шаир Няби онун йекя гарныны дцмсцкляйиб ъаваб гайтарыр: 
-Бурда йедди бойун ъамышын бир гышлаг саманы йатыр. 
Мейханачы арайа нифаг дцшяъяйини щисс едиб шаир Нябийя 

мяслящят эюрцр: 
-О Ъянуби Азярбайъандан эялмиш мяшщур ашыг Щейлиди, цзр 

истя.  
Шаир Няби юзцнц сындырмыр. Буну эюрян лотулар ону инъи-

дирляр. Беля аьыр мягамда шаир Няби Гызылщаъылы Ъейря оьлу 
Гараны йадына салыр.  

Щардан алым Ъейря оьлу Гараны, 
Чякя хянъярини, кяся араны. 

Сян демя, Гара да Мейданда имиш. Хябяр она чатанда 
юзцнц йетирир, лотулары пярян-пярян салыр, мейханачыйа мющкям 
гулагбурмасы верир. Сонра шаир Нябидян эялишинин сябябини 
сорушур. Шаир Няби кюмцр ящвалатыны днышыр. Гара шаир Нябийя 
цряк-диряк вериб Ашыг Щейлини эюстярир: 

-Онунла дейишярсянми? 
Шаир Няби дейир: 
-Сянин кими архам вар, нийя дейишмирям. 
Няби сазы Щейлинин ялиндян алыб охумаьа башлайыр: 

Бу эцн бир шящяря вардым, чащарды башдан язял, 
Аляминдян хябяр верим, щяр бири цчдян язял. 
Щягигятдян бир сюз дейим, рямл ат, йет йериня, 
Кяряминдян ода йанды, эял олду дашдан язял. 

 
Щейли: 

Яввял ляини мялум шярияти тутду зялил, 
Мярифят олмасына бир дащи йохду дялил. 
Адямя дцшмян олду, истяди йцз мин бяла, 
Щагг верди, тяляб етди юз башына эетди зялил. 
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Няби: 
О ким иди дцнйада ъями гуллардан зийад, 
Гялямини эютцрцб хяттиня вурду савад. 
Йетишмяди елминя, натямамды ибадят, 
Рузу-шяб азад олмаз, дцшдц илаъдан яввял. 

 
Щейли: 

Чохлары она табе олду, гойду етигадыны, 
Гуруланда шащи мяшщур, эюрярляр фярйадыны. 
Ъязасы ъящяннямди, чякяъяк дам одуну, 
А бядул абят йанаъаг, атяшя атды Ъялил. 

 
Няби: 

О ким иди щидайятдя кянди эязярди дястнян, 
Арифсянся дур мейданда, вер ъавабыны шястнян. 
Шаир Нябиди бу кяламы сяня дейян гясднян, 
Алямини мян билирям, де эюрцм гачсын язял. 

 
Щейли: 

Ашыг Щейли, гафил олма, дост тутмусан дцнйаны, 
Чохлар эюрдцм мяням дейиб эен ачараг мейданы. 
Каманындан кары олмаз, нишана гойду ъаны, 
Нечя мцддят ъянэ еляди, ахырда олду зялил. 

Сюз тамама йетяндя Ъейря оьлу Гара цзцнц мяълисдякиляря 
тутур: 

-Неъяди, синянизя йатдымы? 
Йербяйердян разылыг ешидилир. Гара бир онлуг чыхарыб дейир 

ки, ким ня гядяр баъарырса, о гядяр пул версин. Щансы ашыг 
баьласа, онункуду. Ашыглар йенидян цзбяцз эялирляр.  

Щейли: 
О чцн эялдин бу мейдана, устадыны билясян, 
Эеъя-эцндцз гям ичиндя, билмям щачан эцлясян. 
Даща йохду бу мцмкцнцн, дцшдцн аслан ялиня, 
Сянин цчцн яъяб олур, бир тягсирин дилясян. 
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Няби: 
Бащара бяля мяни, бир боранлы гардасан, 
Шащ йанында шадлыг олмаз, аьла ащу-зардасан. 
Йолумсуз ъябяллярин бялядийям, эязмишям, 
Щасарындан кечмяк олмаз, йан ки, атяш-нардасан. 

 
Щейли: 

Щям ушагсан, щям ъавансан, мян устадын, гоймарам, 
Щягигятдян дярс алмышам, бир нумуда гоймарам. 
Щяръайил сюзлярин вар, сяни инсана саймарам, 
Кясмишям ятрафыны, ъясяди зиндандасан. 

 
Няби: 

Сяни кими чарпанлары чухурлара атмышам, 
Щярфин билмяз, сюз анламаз, гул еляйиб сатмышам. 
Нечя гатар карваным вар, ойсарындан тутмушам, 
Ялин йетмяз, цнцн чатмаз, йягин бил ки, эердясян. 

 
Щейли: 

Юз-юзцня шаир олуб тярфи дастан дцзцбсян, 
Бу йолларын чиллякянди, дцз ъыьырдан азыбсан. 
Устадындан накаммысан, бийабанда эязибсян, 
Истясям гярг ейлярям, йел эютцрян галасан. 

 
Няби: 

Тяварихляр ъям ейляйиб бу синямдя йазмышам, 
Баьлайыб бяндярэащын ящдаздары дцзмцшям. 
Абуъяддян ачарым вар, чох хысымлар позмушам, 
Рей версин сяня танры, щара эетсян дардасан. 

 
Щейли: 

Шащмара йахын эетмя, зящяриндян дадарсан, 
Щиърандан мяшг ейляйиб, шярбятиндян ударсан. 
Бу сювдада карын йохду, чох зярярля эедярсян, 
Даща бир дя инанмырам, бу Тифлися эялясян. 
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Няби: 
Бир заманда гылынъ чалдын, гара бяхтин дюнцбдц, 
Идракындан ишыг эялмир, ешг ясярин сюнцбдц. 
Яъял гушун пярваз едиб, кцлащына гонубду, 
Ня юлцсян, ня дирисян, бир зцлмятли йердясян. 

 
Щейли: 

Зяид-зящнин Яфлатундур, щягигятдя йерин вар, 
Ня гядяр ъящд едирям, ъаваб верян дилин вар. 
Нейлясин Ашыг Щейли, кюмяйиндя елин вар, 
Чыхырам бу мяълисдян, сян мейданда галасан. 

 
Няби: 

Шаирям дцшцб бирдян дярйалара батарам, 
Ъясяд цчцн чянэялим вар, чох хасымлар тутарам, 
Гойарам бир ъам ичиня, бурульана атарам, 
Сясин эялмяз, сядан чыхмаз, билян олмаз щардасан. 

Ашыг Щейли ъаваб веря билмир. Ъамаат ону щуйа басанда, 
о гачыр. Гара шаир Нябийя дейир: 

-Ону еля гачыртдын ки, инди Аразын о тайындады. Эютцр 
пуллары, еля бил ки, кюмцрцндц. Алаъаьыныздан гат-гат артыгдыр, 
апар кюмцрчцнц севиндир.  

 
АШЫГ МУСАНЫН НИКАЩ ЯЩВАЛАТЫ 

 
Эцнлярин бириндя Ашыг Мусаны бир мяълися гонаг чаьырырлар. 

Сян демя, Тцркийядян эялмиш синли бир яфянди юзцндян чох ъаван 
бир гадынла евлянирмиш. Ев йийяси яфяндинин, Ашыг Муса да эялинин 
вякили тяйин едилибмиш. Адятя эюря, щяр ики вякил дизи цстя отуруб, 
баш бармагларыны сюйкяйирлярмиш бир-бириня. Оьлан вякилинин баш 
бармаьы, гыз вякилининдян бир азъа щцндцрдя дурурмуш. Молла 
кябини кясяндян сонра оьлан вякили щямин йухарыда галан щиссяни 
бцкцрмцш, бунунла да никащ мярасими гуртарырмыш.  

Ашыг Муса иля ев йийяси гайдайа ямял етмяйя башлайырлар. 
Молла щыггана-щыггана кябин каьызыны йазанаъан Ашыг Муса 
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йарымъан олур. Аьыр эювдяли олдуьуна эюря кишинин дизляри 
аьрыйыр, голу сызылдамаьа башлайыр. Ъаныны дишиня тутуб биртящяр 
дюзцр, амма цряйиндя дейир ки, юлярям, бу щайыфы яфяндидя 
гоймарам. 

Мяхляс, молла кябини кясиб гуртарыр. Щамы яфяндийя мцба-
рякбадлыг ейляйир, Ашыг Муса да щямчинин. Сонра гайыдыр ки: 

-Иъазя версяниз бир-ики кялмя сюз дейярдим. 
Яфяндинин далаьы санъыр.  
-Яши, бура той мяълиси дейил ки, чалыб-охуйасан. Вякиллик 

елядин бясди, чых эет,-дейир. 
Ашыг Муса бир дя тявяггя еляйир. Онун хасиййятиня бяляд 

олан мяълис ящли биртящяр яфяндини йола эятирир. 
Алыр эюряк, Ашыг Муса яфяндийя ня дейир: 

Сябяб нядир, щяря бир йол тутубсуз, 
Белями буйуруб Аллащ, яфянди? 
Бир диндя ня гяддяр мязщяб олармыш, 
Мяни дя ейляйин аэащ яфянди! 

Яфянди башлайыр тасаланмаьа. Ашыг Муса быьалты эцлцб 
сюзцн о бири бяндини дейир: 

Няфся уйуб, фитняляря далырсыз, 
Юлц юлмяйяндя пяршан олурсуз, 
Щийля иля хумси-зякат алырсыз, 
Ня эцълцдц сиздя, тамащ, яфянди?! 
 
Гядям гойуб Алосманнан эялибсян, 
Чал хяддиня эюзял сыьал верибсян, 
Йетмишиндя тязя бяйя дюнцбсян, 
Щалал олсун, чох машаллащ, яфянди! 

Яфянди чуьундур кими гызарыр. Амма дилляниб бир сюз дейя 
билмир. Ашыг Муса эютцрцр сюзцнцн тапшырмасыны: 

Муса дейяр, бу ъащана йетишдик, 
Якди ата, доьду ана, йетишдик, 
Нечя-нечя той-нишана йетишдик, 
Эюрмямишдим беля никащ яфянди. 
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Сюз тамама йетяндя яфянди ев йийясиндян хябяр алыр ки, бяс, 
кимди бу шяхс? Ев йийяси эцля-эцля гайыдыр ки, яфянди, Ашыг 
Мусады, сянийнян таныш олмаг истяйир. Ашыг Муса юзцнц 
яфяндийя беля нишан верир: 

Елляр ашигийям, елляр шаири, 
Алышыб одлара йанасыйам мян. 
Щарда наняъиби эюзцм эюряндя, 
Онун илгарындан дюнясийям мян. 
 
Бир гяввасам дярйалара даланда, 
Хофа дцшмя сян сядамы аланда. 
Яъял эялиб пейманыма доланда 
Яйилиб гяддимнян сынасыйам мян. 
 
Зянн ейля тярланын неъя ъананды, 
Щесаб ейля гырх йаш сяндян ъаванды, 
Йягин ки, арифляр мятляби ганды, 
Гарачюп елинин Мусасыйам мян. 

Ашыг Муса сюзцнц битириб мяълиси тярк етди. 
 

АШЫГ ШЕНЛИК ГЯМЯРЛИДЯ 
 
Сизя щардан хябяр верим, кимнян хябяр верим язизлярим ады 

диллярдя эязян ашыг Шенликдян. О Шенликдян ки, той-дцйцнцн 
бюйцклцйц, дябдябяси онун мяълисдя тапылыб тапылмамасыннан 
юлчцлярди. Щя, ня башынызы аьрыдым, эцн о эцн олур ки, Шенлик 
Борчалыда адыны-саныны ешитдийи бир нечя ашыгла эюрцшцб имтащан 
олмагдан ютрц дайысы Ибращимля бярабяр йола чыхырлар. О вахты 
о цзнян бу цзцн йолу-изи Башкечиддян иди. Бяри цзя ашыб Гя-
мярли кяндиня чатанда шяр гарышыр. Ойду ки, бу кянддя бир аьа-
нын гапысыны дюйцб гонаг олурлар. Онда да кянд-кясяйин гай-
дасыйды, сайылан адамларын евиня йыьылыб сющбят едярдиляр. Бур-
да да беля топлашыб сющбят едирдиляр. Шенлийин дайысы ири бойлу, 
базбуртлу, эюркямли бир адам иди. Саз да онун ялиндя олду-
ьундан Ибращими ашыг щесаб елийиб баш тяряфдя отуртдурлар. 
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Амма, няки дцзц-дцз, неъя Аллащ щагды, Шенлик зяиф, эюркям-
сиз бир адам иди. Яйниндя кяля-кютцр тикилмиш йыртыг бир кцрк 
вар иди. Щамы гапынын йанында ушагларын арасында галан 
Шенлийи унутмушду. Дайысы Ибращимля мяшьул идиляр. О иди ки, 
Ибращимин бир-ики хана охумасыны хащиш едирляр. Ибращим, «Шаир 
мян дейилям, о гапынын аьзындакы адамдыр, ондан хащиш 
еляйин», дейир. 

Варлыьыны унутдуглары адама баханда ня эюрсяляр йахшы-
дыр?! Ъящал-ъцмрцляр, ушаглар бу яъаиб, балаъа адамын башына 
топлашыб зарафат елийир, кимиси папаьыны эютцрцб гачырыр, кимиси 
дя кцркцнцн йыртыьындан бядяниня ийня сохурду.  

Щя, язиздярим, бундан чох инъийян Шенлик аьаларын да она 
доьру бахдыгларыны эюрцб сазыны эютцрцр, зилини зил, бямини бям 
еляйиб эюряк ня дейир: 

Гядирбилмяз мяълисиндя отурмам йягин билин, 
Шад икян, кюнлцмц гямя батырмам йягин билин, 
Мейлими салмышам щагга, уйлашыр тураб иля 
Щяр эедянин гисмятини битирмям йягин билин. 
 
Дцнйадан бейхябяр олан эязяр ящли-щявайи, 
Лейлайа мцзяййян олан сцрмяз зювги-сяфайи, 
Дцшмцшям гцрбят еля чякярям ъюври-ъяфайи, 
Айарлыг едярсиниз, айарлыг йетирмям йягин билин. 
 
Сяфил Шенлик щярф ичиндя мейл верди йасиня, 
О сябябдян абдал олуб дцшдц гям дярйасына, 
Дярдли кюнлцм Мяънун кими эязир ешг щавасына, 
Елиниздян тющмятли сюз эютцрмям йягин билин. 

Сюз тамам олду. Эюрдцляр ки, ай дили гафил, сон бянддя 
Шенлик ады чякилди. Отуранлар яввялъя чашдылар, сонра юзляриня 
эялиб Ашыг Шенлийин ялиня, айаьына сарылдылар: «Аманды Шенлик, 
бизи баьышла, сяни танымадыг» дедиляр. Ялиндян тутуб ону баш 
тяряфдя отуртдулар.  
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ХВ. ДАСТАНЛАР 
 

МЕЩРАЛЫ БЯЙ  
 
Бяли, Сизя щарадан, кимдян хябяр верим, хябяри сизя эюйдя 

гарталы эюзцндян вуран, йаьыларын-йадларын анасыны аьладан, 
эавурлара аьзында сцфря ачыб мяълис гуран Борчалынын – гара-
папахларын гябир газан, Алосманда, Гафгазда ад-сан алыб, 
пашалар-султанларла Анадолу шир-аслан баласы Дарвазлы Мещралы 
бяйдян дейим. 

Мещралы бяйин атасы Мямли киши Борчалы аьа-бяйляри ичярисин-
дя ад-сан сащиби иди. Мямли кишинин ел-обада бир сюзцнц ики 
едян олмазды. Болусда мяълисляр йарашыьы иди. Аллащверди оьлу 
Мямлинин оьул-гыз зцрйяти сарыдан да бяхти эятирмишди. Мямли 
кишинин Мещралы, Иса, Мящяммядяли, Алы адлы дюрд оьлу, Щцрц, 
Тцказбан адлы ики гыз зцрйяти варды. Мямли киши Болусда ясл-
нясли, сяхавяти иля сайылан дуз-чюрякли, олдугъа гочаг, вуран-
тутан, доста щялим, дцшмяня гяним сайылан кишилярдян иди.  

Устад дейир ки, Борчалы йайлагларында эцл-эцлц, бцлбцл-
бцлбцлц чаьыран, борчалыларын дяйя гуруб йайлайан вахты иди. 
Бу о вахтлар иди ки, Газах, Шямшяддин султанлыьы, Борчалы артыг 
Урусетин тяркибиня гатылмышды. Щяр йердя аьалар, бяйляр, 
таватлар, наибляр халгы аьыр верэи вермяйя мяъбур едирдиляр. 
Торпаг верэиляри халгы мцфлисляшдирмишди. «Динмя вер» верэиси 
халгы ъан-боьаза йыьмышды. О иди ки, Даь, Баь, Аран Борчалыда 
арды-арасы кясилмяз кяндли цсйанлары баш верирди. 

Бу дюврлярдя Мямли кишининин бюйцк оьлу Мещралынын да 
артыг быь йери тярлямиш, он сяккиз йашлы, орта бойлу, долу бядян-
ли, бянювшяйи быьлы гыз гайтаран, дялиганлы, юзцнц бозартмыш 
бяйнишан бир оьлан олмушдур. Той-нишанларда, су суатларында 
телли-тоггалы кямяр вя бястя-султан ниэар гызларын эюзалтысына 
чеврилмишди. Мещралы тай-тушлары арасында ядяб-ярканы иля сечи-
лирди. Онун да атасы Мямли киши кими ов-шюляндя атдыьы эцлля 
боша чыхмазды. Мещралыдан сюз-сющбят дцшяндя аьсаггал-аь-
бирчякляр црякдолусу дейярдиляр: 
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– Аллащ сахласын. Ясил киши оьлу кишидир. Алма будаьындан 
кянар дцшмядийи кими, о да Аллащверди оьлу Мямли кишидян 
кянарда галмамышдыр. Мещралыны эюрян аьбирчякляр, аналар ял 
эютцрцб Танры-тяаладан она узун юмцр, хошбяхтлик диляйяр-
диляр. Чох аналарын, нянялярин кюнлцндян илыг, кювряк, гызлары, 
нявяляри цчцн исти бир диляк дя кечярди. 

Щя, мяним язизлярим! Байаг дедийими давам етдирим, 
Гафгаз басарыьынын щяр йериндя олдуьу кими, ады щяр йердя ъар 
олан, немяти бол олан Борчалы мащалында вя бу мащалын мешяли 
даьлар гойнунда йерляшян вя даьларын абу-щавасыны алан 
Дарваз кяндиндя дя гарышыглыг иди. Ъамаат уруслара гаршы тез-
тез цсйан ейляйирди. Чар газагларынын белляри Мямли кишидян 
бярк дейилди. О иди ки, щяр неъя олурса-олсун фцрсят дцшян кими 
ону арадан эютцрмяк гярарына эялмишдиляр.  

 Бяли, беля бир цсйан щярякатында Аллащверди оьлу Мямли 
киши гящряманлыгла щялак олду. Урус газаглары Мямли кишинин 
юлцсцндян дя горхараг, онун мейидини кяндин гябирстанлыьын-
да дейил, Дарвазын гоншулуьундакы Юрмешян кяндинин эавур-
духоборлар уйуйан хачпяряст гябирстанлыьында дяфн етдиляр∗. 
Мямли кишинин гябрини горумаг цчцн ики газаг ясэярини 
гаравул гойдулар. 

Мямли кишинин христйан гябирстанлыьында дяфн едилмяси урус-
лара гаршы халгын амансыз гязябиня сябяб олду. Устад дейир ки, 
еля дяфн эеъяси Аллащверди оьлу Мямили киши эялиб эирди оьлу 
Мещралынын вайьасына. Башлады она тяня-тющмятя: 

− Утанмырсан, дюрд оьул атасы да эавур гябирстанлыьында 
уйуйармы? Яэяр цч эцня гядяр мяни эавурларын ичярисиндян 
чыхарыб мцсялман гябирстанлыьында дяфн етмясян вердийим 
дуз-чюряк сяня щарам олсун. 

Йухудан щювялянэ галхан Мещралы эюрдц ки, анасы Зющря 
ханым кясдириб йастыьынын йаныны. Мещралы анасына деди: «Ане-
йи-мещрибан! Атам мяни вайьамда тянбещ едиб деди ки, оьул, 
яэяр сян мяни бу эавурларын ичярисиндян чыхармасан башыйын 
                                                

∗ О дюврдя ики Юрмешян кянди олуб, онларын бириндя гарапапаглар, 
диэяриндя ися духоборлар йашайырды.  
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папаьы сяня щарам олсун. Бил вя аэащ ол! Бу ата дейнидир ана! 
Инди разылыг сяндян, гябрин йерини дяйишмяк мяндян». Зющря 
ханым кюврялиб эюз йашларыны тюкдц. Мещралы бяйин цряйи ейляди 
губар. Эютцрдц эюряк йухусуна биням анасына сюзля ня деди, 
анасы ня ъаваб верди, биз дейяк, сизя кюнцл хошлуьу. 

Алды Мещралы: 
Ъаным ана, бу эеъя йуху эюрдцм, 
Атам наля чякир гябир ичиндя. 
Онун о наляси мяни йандырыр, 
Инан, галмайыбдыр сябир ичимдя. 

 
Алды Зющря ханым: 

Ъаным-ъийярим, эял чыхма сюзцмдян, 
Эетмя оьлум, эетмя гоймарам сяни. 
Эял, йазыьам, айры дцшмя эюзцмдян, 
Эетмя, оьлум, эетмя гоймарам сяни. 

 
Алды Мещралы: 

Кюнлцм йасдан чыхмыр, гялбим гарадан, 
Кюмяк олсун мяня улу йарадан, 
Атам деди, чыхар мяни бурадан, 
Галмышам эавурла гябир ичиндя. 

 
Алды Зющря ханым: 

Оьул бу дярдимин чарасы сянсян, 
Вуран цряйимин парасы сянсян, 
Эюрян эюзляримин гарасы сянсян, 
Эетмя, оьлум, эетмя гоймарам сяни. 

 
Алды Мещралы: 

Мещралыйам, гям дярйайа даларам, 
Пярваня тяк юзцмц ода саларам, 
Эавурлардан гисасымы аларам, 
Пяришан галмышам абыр ичиндя. 
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Алды Зющря ханым: 
Эял, йазыг Зющряни салма азара, 
Тутулсан синямя вурарсан йара, 
Йарадан дярдиня ейлясин чара, 
Эетмя, оьлум, эетмя, гоймарам сяни. 

 Сюз тамама йетди. Чох йалвар-йахардан сонра Зющря 
ханым Мещралыйа разылыг верди. Еля Мещралыйа да бу лазым иди. 
О алтдан эейиб цстдян, цстдян эейиб алтдан гыфылланды. Эютцрдц 
йар-йасаьыны, эеъянин оьлан чаьы йетирди юзцнц христйанларын 
гябирстанлыьына. Етди щяр ики газаг эюзятчисини ганына-гялтан. 
Чыхарды Мямли кишинин няшини. Эятириб дяфн етди мцсялманлар 
уйуйан гябирстанлыгда. 

Наьылчыларын дили йцйряк олар. Дан йери гызаранда сюз-сющ-
бят йайылды Дарваза. Урус салдатлары гомазладылар Дарвазы. 
Кясдиляр даьлара эедян бянди-бяряляри. Алдылар бцтцн Дарваз 
ятрафы кяндляри эюз алтына. Ящвалаты беля эюрян Мещралы анасы, 
баъы-гардашлары иля щалал-щцммят етди. Йатды дар эцнцнцн эя-
ряйи Гаракютцк адлы атынын йалманына. Йа мядяд сяндян де-
йиб, цз гойду пянащы Храм мешяляриня, Башкечид даьларына. 
Бир гядяр даьларда-орманларда эязиб-долашды, адыбялли гачаг 
олду. Эцнцн бир эцнцндя Аллащын хош саатында, хош дягигя-
синдя йайлагдан енди Сойугбулаьын башына. Бахды ки, танры-
тяала хош анында щцснц-ъамалына гялям чякдийи сярв бойлу, 
марал бахышлы, цркяк йеришли бир гыз эялди булаг башына. Гыз ня 
гыз?! Эцняш хяъалятиндян, ай утандыьындан цзцнц бцрцйцб. 
Улдузларын эюзц олуб гырпыг. Мещралынын эюзляри саташды гызын 
эюзляриня, црякляри сюз алыб данышды. 

Мещралынын кясилди сябри-гярары. Гызын хиффятини чякмякдян 
саралыб сапа, инъялиб ипя дюндц. Юйрянди атасы Мямлинин дар 
эцнцнцн йахын досту, Кечяли кяндинин, дцз чюрякли ел-оба аь-
саггалы Ящмяд аьанын евинин йерини. Цз тутду Ящмяд аьанын 
евиня. 

Устад дейир ки, Ящмяд аьа досту Мямлинин оьлу Мещра-
лыны басды баьрына. Башлады дуз кими йаламаьа. Ящмяд аьа 
бахды ки, ей дили-гафил гардашоьлунун щалы юзцндя дейил. Яввял-
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яввял еля билди Мещралы аъ-сусузду. Ойду ки, йох олсун йохсул-
луьу, кясди бордах бозуьу, чякди шишляря. Ящмяд аьа адына 
лайиг бир сцфря ачды ки, кабабын ятриндян йемяйянин дя йейяси 
эялди. Амма Мещралынын щалы дцзялмяди. Ящмяд киши Мещралы-
дан нийя кефсиз олдуьуну сорушанда Гачаг Мещралынын дярди 
тцьйан ейляди, щалына биням Ящмяд аьайа утана-утана алды 
эюряк ня деди, тяряфиндян биз дейяк, сизя кюнцл хошлуьу:  

Истяйирям сиррим сяня сюйляйим, 
Мяним бу дярдими билясян, ями! 
Бир эюзялин севдасына дцшмцшям, 
Бу дярдимя ялаъ едясян, ями! 

Ящмяд киши деди, оьул, башына дюнцм, бу ня сиррди, ня 
дярдди ачыг де эюрцм. Алды Мещралы:  

Севдийим эюзялин исми Бащарды, 
Еля бил ачылмыш йени сящярди, 
Эял гыйма чякмяйя мяня бу дярди, 
Гямимя бир гянхар оласан, ями! 
 

Мещралыйам, мян чякирям гящяри, 
Йатаммырам ня эеъя, ня сящяри, 
Ъаны-дилдян мян севирям Бащары, 
О дилдары мяня аласан, ями! 

Ящмяд киши эюрдц ки, гардашоьлунун дярди айры дярддян-
дир. О дцнйа эюрмцш, чох беля ишляри йоруб-йозуб йолуна гой-
мушдур. Сораглайыб юйрянди ки, гардашоьлунун кюнцл вердийи 
Бащар ханым кяндин мютябяр аьсаггалы Осман катданын 
гызыдыр. Деди: 

 – Гардашоьлу! Бил вя аэащ ол! Бир юлцмя чаря йохдур. Га-
лан дярдлярин чаряси вар. Фикир елямя! Гоъа ямин еля бу ахшам 
аьсаггаллар иля эедяр Катта Османын евиня. Бир мцбаряк саг-
гал тярпядяр. Иншааллащ, щяр шей олар цряйинъя. 

Бяли, гаш гараланда Ящмяд аьа кяндин сюзляри ютян аьсаг-
галлары иля кясди Осман катданын гапысыны. Ачды эялишинин мят-
лябини. Чайлар сцзцлдц, сюз-сющбят узанды. Чох сюз-сющбятдян 
сонра разылыг яламяти олараг орталыьа ики рянэли чай эялди, ичдиляр 
Мещралыйла Бащар ханымын ширин-шякяр шярбятини. 
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Эялян бащара той тядарцкцнцн эюрцлмяси олду мяслящят. 
Бу о вахт иди ки, уруслар билдиляр ки, Гачаг Мещралы Ящмяд 
аьанын гонаьыды. Гомардылар Ящмяд аьанын евини. Мещралы 
эюрдц ки, иши чох чятиня дцшдц, деди, мяним атымы тювлядя 
йящярляйин. Ящмяд аьа фцрсяти-фювтя вермяди кечди евин арха-
сына. Тювлядя Мещралынын атыны йящярляйиб, йцйянляди. Айналы 
тцфянэини дя кечирди йящярин гашында баьланан ганъырьайа. Йол 
тядарцкц цчцн цч эцнлцк азугяни дя гойду щейбясиня. Чякди 
атыны евин арха тяряфиндян ъювлана. Гачаг Мещралы байагды 
гырьы кими гонду Гаракютцйцн йящяринин гашына, йатды 
йалманына, бир няря чякиб алды эюряк ня деди:  

Йаьы дцшман, ня дцшцбсян изимя, 
Бу говьадан дюнсям мяня ар олсун! 
Дцшмянимдян гисасымы алмасам, 
Гой, бу эениш дцнйа мяня дар олсун! 
 
Дцшмянин ганындан ичсям доймарам, 
Гисасымы гийамятя гоймарам, 
Он беш салдатдан бешини саймарам, 
Тяки, йараданым мяня йар олсун! 
 
Мещралыйам, щяр саваша дюзярям, 
Гартал тяки зирвялярдя сцзярям, 
Танрым йар оларса, сяфляр позарам, 
Гой, архамда Халиг мянля вар олсун! 

Мещралы сюзцнц гуртарыб атын гарны алтындан чыхыб сырты устя 
галхан кими бир нечя салдаты юлдцрцб арадан чыхды. Йа мядяд 
сяндян дейиб, цз гойду гачагларын, гочагларын дарда сыьындыьы 
даьларын даманына. Чох кечмяди, йерли щакимиййятин, аьа-
бяйляринин, газагларын язаб-язиййятиндян зинщара эялмиш 
Далаверлы Мансур, Довшангулу оьлу Щцсейн, Кяля оьлу 
Щцсейн башынын адамлары иля гошулдулар Мещралынын дястясиня. 
Узун мцддят бирликдя эязиб доландылар даьлары. Мещралы бир 
эцн цзцнц тутду гачаг йолдашларына, деди: 
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− Мяним язиз достларым! Билин вя аэащ олун. Гачаглыг асан 
дейил. Гачаг олан щям юзцнц, щям силащдашларыны, щям дя 
мцгяддяс ана торпаьы йаьылардан, йадлардан дидяси кими 
горумалыдыр. Аталар йахшы дейиб: «Гачагдан ня начаг, ня дя 
горхаг олмаз». Одур ки, бир анлыьа бахын эюзляринизин ичиня. 
Эюз гянимини даща йахшы таныйыр… 

Мещралы гачаглар щаггында бу сющбяти эялиши хош сюзляр 
цчцн демямишди. Мещралы щяр бир инсанын цзцня бир дяфя ба-
ханда цряйини, дюляк-диляйини эюзцндян доьру-дцрцст охуйур-
ду. О, Довшангулу оьлу Щцсейнин, Далаверли Мансурун на-
мярд адамлар олдугларыны да цз-эюзляриндян дцрцст охумуш-
ду. Мещралы йалныз йерлилийи Дарваз сунурунун кяндляриндян 
олан Кялянин оьлу Щцсейня инанырды. О иди ки, Мещралы Кяля 
оьлу Щцсейни етмишди юзцня гулаг-щяйан. Кялянин оьлу да юз 
нювбясиндя дуймушду Мещралынын фикрини. О билирди ки, Мещ-
ралы бу эцнлярдя Алосмана эетмяйя щазырлашыр. О иди ки, Кя-
лянин оьлу сющбятин ширин йериндя Мещралыйа деди: 

– Гардаш, дейясян узаг сяфяря щазырлашырсан. Сяфярин мцба-
ряк. Рцхсят версян уьур габаьы эедиб аилямля эюрцшярдим. Ата-
анамдан щалаллыг алардым. Уьурду, сонра дцшяр-дцшмязи олар.  

Кяля оьлунун сюзляри гара тикан олуб йапышды Мещралы бяйин 
цряйинин башына. Эятирди ана-баъыларыны, гардашларыны, севэилиси 
Бащары эюзляри юнцня. О иди ки, верди Кялянин оьлуна рцхсят. 

Щя, гардашлар! Сюз вар дейярляр: 
– Сян сайдыьыны сай, эюр фяляк ня сайыр?! Чуьуллар йатма-

мышды. Кялянин оьлу евя йениъя чатмышды ки, онун эялишини чат-
дырдылар газаглара. Байагды газаглар алдылар Кялянин оьлу Щц-
сейнин евини мцщасиряйя. Ишин пис нятиъя веряъяйини дуйан Кя-
лянин оьлу юзцнц верди евин архасындакы от тайасына. Дцзялтди 
юзц цчцн бир сыьынаъаг йери. Газаглар башладылар еви атяшя 
тутмаьа. Вурдулар от тайасына од. Ишин писляшдийини эюрян 
Кялянин оьлу от тайасындан чыхараг бир нечя газагы сярди йеря. 
Юзц дя олду газагларын эцллясиня туш. 

Ян садиг досту Кяля оьлу Щцсейнин мярдликля юлцм хябяри 
сарсытды Мещралыны. Вяфалы досту щяр вахт тапмаг олмур, 
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Щцсейн, умудум тяк сяня эялирди, сян дя беля олдун − дейя 
чох кядярлянди, аьлады. Бу мцнасибятля эютцрдц эюряк ня деди, 
ярз ейляйяк гуллуьунуза: 

Залым яъял сяни тез йахалады, 
Алыб кямяндиня салды Щцсейн! 
О мцхяннят ситамкарын эцлляси, 
Язрайыл ъянэиня салды Щцсейн! 
 
Дейирдим, даьлары гоша эязярдик, 
Ел йолунда щяр ъяфайа дюзярдик, 
Залым газагларын башын язярдик, 
Хязан вурду, эцлцн солду Щцсейн! 
 
Йягин щагг йолунда етмишям эцнащ, 
Сян ол мяня дайаг, ей йарадан шащ. 
Цмидим сян идин, пянащым Аллащ, 
Мещралы да сянсиз галды Щцсейн! 

Бяли, язизлярим! Артыг эавурлара гаршы, Гафгазын щяр йериндя, 
Шямшяддиндя, Газахда, Лоруда, Гарачюпдя, Гарайазыда, Баш-
кечиддя, Аьбабада Дяли аьанын, Кор Исмайылын, Мещралынын, 
Искяндярин, Дяли Йусуфун гачаг дястяляри тяки щюкумятя гаршы 
чыхан дястяляр чар цсули-идарясиндян тянэя эялян касыб-кцсуб-
ларын щесабына эцнц-эцндян артырды. Мещралынын шан-сядасы артыг 
тякъя Борчалыны дейил, Гарс, Ярдащан, Чылдыр, Шюряйел, Аьбаба, 
Ахысха, Ахалкяляк, Газах, Эянъябасар, Ачыгбаш, Пянбяк 
мащалларыны дя бцрцмцшдц. Тифлисдя, Истанбулда, Московада, 
Петербургда, Ярзурумда чыхан гязетляр щяр эцн Гачаг 
Мещралынын ян горхулу дцшмян олдуьуну йазыб-йайырдылар.  

Щюкцмят ясэярляри гачагларын ющдясиндян эяля билмирдиляр. 
Одур ки, уруслар щийляйя ял атдылар, Онлара гаршы эцнащ-сучлары 
нисбятян аз олан гачаглары яфв етдиляр. Мещралыны тутуб онлара 
ясир верянляри чохлу янам, рцтбяйля мцкафатландыраъагларына 
сюз вердиляр.  

Мясяляни ешидян Мансурла Довшангулу оьлу хялвяти данышы-
ьа эириб, олдулар щюкцмятя тяслим вя уруса дедиляр ки, Мещ-
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ралыны тутмаг бизим бойнумуза. Мещралы эюрдц ки, йолдашлары 
намярд чыхды. Она эюря дя Борчалыда дурмайыб кечди Алос-
мана, Чылдыр мащалындакы гарапапаг достларынын йанында юзц-
ня сыьынаъаг тапды. Буну билян вя Мещралынын щцняриндян ляр-
зяйя эялян урус щюкцмяти Османлы падшащы Султан Ябдцлязизя 
бир мяктуб йазыб хащиш етди ки, Мещралыны тяъили версинляр урус-
лара. Ябдцлязиз Паша сядрязямя, о да юз нювбясиндя Ярзурум 
валисиня эюстяриш верди ки, Пашанын ямри йериня йетирилсин, Мещ-
ралы бяйи тяъили тутуб Урусетя версинляр. 

Буну ешидян Мещралы тязядян кечди урусларын ялиндяки тор-
паглара. О фцрсяти-фювтя вермяйиб юзцнц верди аиляси иля эюрцш-
мяк цчцн Дарваза. 

Мещралынын Урусет сунурларына кечмясини дуйан Далаверли 
Мансур, Довшангулу оьлу Щцсейн, Муса Чавуш, Гяриб аьа 
башладылар щяр йердя Мещралыны гарабагара излямяйя.  

Эцнлярин бир эцнц, еля олду ки, Муса Чавуш Мещралыйла цз-
цзя эялди. Анъаг Мещралы истяди ки, дюйцшдян йайынсын, дяфяляр-
ля Муса Чавуша билдирди ки, етмя-елямя. Истямирям ялим ганы-
на булашсын. Билирям бу эавур уруслар сяня пул верибляр, эял 
тамащына тяп де. Мяндян сяня хейир эялмяз. Кимя дейирсян, 
Чавуш Муса ай ганды ща. Ишин бяд эятирдийини эюрян Мещралы 
деди, эял буна бир нечя кялмя сюз де, яэяр йеня ганмаса онда 
Аллащ йа она веряр, йа да мяня. Алды Мещралы эюряк ня деди: 

Муса Чавуш, эял ял эютцр давадан, 
Кясиляр биляйин, ялдян оларсан! 
Алыб ъайнаьыма тутарам сяни, 
Ъяннят тяк мащалдан-елдян оларсан! 
 
Гарталын зирвядя олар йувасы, 
Тцлкцнцн асланла олмаз давасы. 
Эял мянимля савашмайнан, гадасы, 
Вурарам гылынъы, белдян оларсан! 
 
Мещралыйам, инди эиррям мейдана, 
Короьлу тяк гылынъ вуррам щяр йана. 
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Бир няря чякярям Рустамзалйана, 
Тутулар гулаьын дилдян оларсан. 

Сюз тамама йетишяр-йетишмяз Муса Чавуш ял чякмяйиб йеня 
щямля едяндя Мещралы атынын башыны эери чякиб дюндц вя дюнян 
кими дя илк щямлядя Муса Чавушу гылынъыйла йаралады. Амма 
йеня рящми эялди, тякрар зярбя вуруб юлдцрмяк истямяди, атыны 
чапыб сцрятля узаглашды. Муса Чавуш йараланыб атдан йеря 
дцшяндя онун дястясиндя олан ясэярлярдян йарысы атларындан ениб 
башчыларынын щайына галдылар. Йарысы да Мещралынын далынъа 
дцшцб ону тутмаг истяди. Мещралы эюрдц ки, габагда бир йарьан 
вар, ата бир аъы тязйана вурду. Ат еля сычрады ки, йарьанын о 
тойуна дцшдц. Ону изляйян гошунун ися чоху йелини сахлайа 
билмяйиб йарьандан учуб юлдц. Саь галан атлылара Мещралы 
учурумун о тойундан деди: « Мяним сизнян щеч бир ишим 
йохдур, сиз дя мяни даща излямякдян ял чякин. Эцнащ Муса 
Чавушун юзцндя олду, мян ону вурмаг истямирдим, Аллащдан 
диляйим одур ки, она бир шей олмасын» вя атыны чапыб эюздян итди. 
Кор-пешиман эери гайыдан бу атлы ясэярляр Муса Чавушу йаралы 
вязиййятдя юз кяндиня апардылар. Йолда чох ган итирдийиня эюря 
атасынын вя гардашларынын йанында ъаныны тапшырды. 

Бу ишдян сонра Мещралыны даща чох излядиляр, щюкумят щяр 
йанда ону эязирди. Эцнлярин бириндя, урусун пулуна суслайыб 
намярдлик едян ата досту Гяриб аьанын дястяси иля Мещралы 
цзляшдиляр. Дцзянлик олдуьундан Мещралы эюздян йайына 
билмяди. Йеня дюйцшя эирмяйиб давасыз-шавасыз аралашмаг 
истяди. Анъаг Гяриб аьа ондан ял чякмяди. Еля олду ки, Гяриб 
аьайнан Мещралынын аты йан-йана гачды. Иши беля эюрян 
Мещралы юз-юзцндя фикирляшди ки, эял буна да бир нечя кялмя сюз 
де, яэяр бахмаса сонрасына бахарам. Цз тутду Гяриб аьайа: 

Гяриб аьа! Ешит мяним сюзцмц, 
Эял ял эютцр, бу давадан, эери дюн. 
Сянин иля чох дуз-чюряк кясмишик, 
Эял ял эютцр, бу давадан, эери дюн. 
 

Язялиндян беля дейиб бабалар: 
Чюряк басан ел эюзцндя хар олар, 
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Сяня йарашмаз беля сяс-сядалар, 
Эял ял эютцр, бу давадан, эери дюн. 
 
Эял дцшмяйнян Мещралынын изиня, 
Дюзяммязсян аловуна, кюзцня, 
Бир гылынъ вурарам сянин дизиня, 
Эял ял эютцр, бу давадан, эери дюн. 

 
Сюз ъавабыны тамам ейляди. Гяриб аьа еля щей дедийини 

деди: 
– Йа сян, йа да мян! Башга ъцр ола билмяз. 
Мещралы бяй деди: 
– Гяриб аьа! Сян пулун ял чирки олдуьуну йахшы билирсян. 

Урусларын фитвасына эетмя. Ня гядяр истясян пул верим сяня. 
Бабамла дуз-яппяк кясибсян. Арамыздакы щагг-салама анд 
олсун, мян ган тюкмяк истямирям. Бу киши сюзцмдцр. Гяриб 
аьайа щеч ня кар етмяди, йеня деди: 

– Йох, Мещралы! Даь, Баь, Аран Борчалыда, гарапапаг 
елляриндя ики гочун башы бир газанда гайнамаз. Йа сян, йа да 
мян.  

Мещралы чох деди, Гяриб аьа аз ешитди. Гяриб аьа ня гядяр 
щцъум чякдися, Мещралы ял галдырмаг истямяйиб щамысындан 
совушду. Мещралы ахырда эюрдц ки, даща мцмкцн дейил, бунун 
эюзцнц ган юртцб, деди: 

– Гяриб аьа, гой бирди-бир олан Танры-Тяала арамызда шащид 
олсун ки, мян ялими сянин ганына буламаг истямирдим, о ки сян 
баша дцшмядин, онда юзцндян кцс. Сяни эяряк еля едям ки, ня 
юлясян, ня дя ки, саь галасан, бцтцн йашадыьына пешман оласан. 

 Сонра да – Йа ряббим! Юзцн ол шащид – дейиб, байагды 
гылынъыны щярляди, Гяриб аьанын саь гычыны диздян цздц. Гяриб 
аьаны ган эютцрдц. Эятирдиляр евиня. Гяриб аьа айыланда деди: 

– Бу ишдя Мещралынын щеч бир эцнащы йохдур. Эцнащ 
мяндядир. Нящлят эялсин шейтана. О мяни йолдан чыхартды. 

Бяли, Мещралы еля ки, Гяриб аьаны етди ганына гялтан, цз 
гойду евляриня. Ана, баъы-гардашлары иля эюрцшдц. Анасына 
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нишанлысы Бащары гачыртмаг фикриндя олдуьуну деди. Анасы да 
ъавабында деди: 

– Оьлум, бу ишдян ял чяк. Сянин башын щяля галмагалдадыр. 
Гачагсан. Бащар орада дурур, ишин дцзяляндя сизя еля бир той 
едярик ки, сядасы Алосмандан, Ярясейдян эяляр. 

Анасы, еляъя дя кянд аьсаггал-аьбирчякляри чох деди, Мещ-
ралы сюзя бахмады. Эетди нишанлысы Бащарын йанына. Щяр ики 
севэили бир-бирини эюрцб чох севинди, Аллащ да щамынынзы севин-
дирсин. Бир гядяр сющбятдян сонра Мещралынын синяси дямирчи 
кцряси кими од алыб, гялби ъоша эялиб эютцрцб эюряк Бащара ня 
дейир вя Бащар ъавабында ня сюйляйир, щяр икисинин тяряфиндян 
ярз ейляйяк, сиз саь олун. 

Алды Мещралы:  
Севэилим эял бу даьлары, 
Бирэя эязяк гоша сянля, 
Гартал кими зирвяляря 
Чыхаг даьа-даша сянля. 

Бащар ханым ипяйи сачындан цч тел айырды. Басды синейи 
сандыьа: 

Севэилим, мяндян инъимя, 
Эедя билмям щяля сянля. 
Ишин щяля галмагалды, 
Чыха билмям йола сянля. 

 
Алды Мещралы: 

Эял веряк бирэя ял-яля, 
Неъя ки, биз саьыг щяля. 
Дцшмяня гурарыг тяля, 
Та долунъа йаша сянля. 

 
Алды Бащар ханым: 

Демя, бу йолдан безярям, 
Лейли тяк сящра эязярям, 
Щяр ъяфана мян дюзярям, 
Дцшсям чюлдян-чюля сянля. 
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Алды Мещралы: 
Мещралынын вяфадары, 
Унутмам ящд-илгары, 
Бир доланаг бу даьлары, 
Вураг юмрц баша сянля. 

 
Алды Бащар ханым: 

Бащар дярдя дюзмяк истяр, 
Зирвялярдя эязмяк истяр, 
Сона кими цзмяк истяр, 
Яэяр дцшся эюля сянля. 

Бяли, щяр икисинин сюзц гуртарды. Бащар да анасынын дедик-
лярини деди. Амма Мещралы, аьаны Аллащ сахласын дейиб Бащар 
ханымы байагды Гаракютцйцн алды тяркиня, цз гойду 
Алосмана. Буну ешидян дцшмянляр севинди ки, инди Мещралыны 
тутмаг асан олаъаг. Башладылар ахтарыша. Бир эцн еля олду ки, 
Довшангулу оьлу Щцсейн билди ки, Мещралы Гарахач 
йайлаьындадыр. Йолдашлары иля эялиб йол гыраьында ири дашларын 
архасында эизлянди. Бир дя эюрдц ки, будур, Мещралыйла Бащар 
эялирляр. Хялвятъя чыхыб гылынъыны Мещралыйа ендирди. Буну 
эюрян Бащар ялини гылынъын габаьына тутду. Гылынъ Бащарын цч 
бармаьыны цздц. Мещралы тез эери дюнцб Щцсейни вурмаг 
истяди. Анъаг ат йан гачды. Гылынъ Щцсейнин атынын гуйруьуну 
дибиндян цздц. Мещралы Довшангулу оьлунун йолдашларынын 
бир нечясини юлдцрдц. Юзцнцн ися архасынъа дцшся дя юлдцря 
билмяди. Бащар манечилик етди. Мещралынын ял-айаьына долашды. 

 Бу дюйцшдя Мещралы йараланмышды. Буна эюря дя Бащары 
апарыб Чылдырдакы бир достунун евиня гойду вя йарасыны сарыйыб 
сахлады. Юзц дя аьыр йаралы олдуьундан бир йана тярпяня 
билмяди. Аталар дейиб: «Чуйьул ня юлцб, ня дя юляъяк». Эедиб 
хябяр вердиляр щюкумятя. Мещралыны йаралы олуб ял-айаьыны 
тярпядя билмядийи цчцн апарыб салдылар Гарс тцрмясиня. Мещра-
лы о йердя юзцня эялди ки, ял-голу баьлы зиндандадыр. Бурада 
истядиляр ки, онун йарасыны саьалдалар. Анъаг Мещралы гойма-
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ды. Горхду ки, даща да зящярли дярман гойарлар, юлдцрярляр. 
Она эюря дя юзц ара парпысы ейляйиб сарыды.  

Галада мящбусларын ичиндя Ящмяд адында бир ашыг вар иди. 
Онун арвады тез-тез онлара яппяк эятирирди. Мещралы бу гадын-
дан хащиш етди ки, она бир йейя эятирсин. Гадын йейяни чюряйин 
ичиндя кечирди. Мещралы башлады йейя иля гапыны бир тяряфиндян 
кясмяйя. Башга бир йердян дя йери ешиб юзцня пцнщаны бир дешик 
ачды. Гапыны кясяндян сонра мящбуслары юйрятди ки, кешикчийя 
щцъум едиб гачсынлар. Мящбуслар Мещралынын дедийи кими 
едяндя, Мещралы да ешдийи дешикдян гачыб галадан беш-он ад-
дымлыгда олан от тайаларында эизлянди. Билдиляр ки, Мещралы га-
чыб, башладылар узагларда ону эязмяйя. Та ня биляйдиляр ки, дюрд 
бир йанда арайыб-ахтардыглары галанын бюйрцндяки от тайа-
сындады. Сизя хябяри верим Мещралыдан. Мещралы цч эцн ики эеъя 
щямин от тайасында галды. Сонра да фикирляшди ки, артыг йат-кцт 
олар. Эизляндийи йердян чыхды. От тайасынын йанында ян йахшы ъинс 
атларын сахландыьы тювля вар иди. Орадан юзцня йахшы бир ат сечиб 
миниб тярпянди. Анъаг эеъя олдуьу цчцн щеч юзц дя билмирди 
щарайа эедир. Йарасы там саьалмамышды. Цстцндя йараьы-йасаьы 
да йох иди. Щяр ан тута билярдиляр. Юзц дя билирди ки, бу дяфя яля 
кечся, галада цсйан тяшкил едиб гачдыьы цчцн едам едяъякляр. 
Бир булаьын йанында аты сахлайыб ашаьы енди. Ял-цзцнц йуду. 
Сонра ютян эцнляри, бцтцн башына эялмиш щадисяляр эюзцнцн 
габаьындан кечди. Бащар, аиляси, гощум-ягрябасы, йурду 
Борчалы, кянди Дарваз йадына дцшдц. Кюврялди, цряйи гцбар-
ланды. Юз-юзцня деди, дейирляр инсан дара дцшяндя ярянляр пирини 
чаьырыр, о да дада йетир, эял сян дя чаьыр, бялкя сяня дя бир йол 
ачыла. Цзцнц эюйя, Аллаща тутуб алыр эюряк ня дейир:  

Чаьырдым адыны йа шащи-мярдан, 
Дар эцнц дадыма йетиш сян мяним. 
Сянсян, хялг ейлийян алями-ъащан, 
Бу дарда дадыма йетиш сян мяним. 
 
Щайана эедирям, ял чякмир гада, 
Ъаванкян юмрцмц вермишям бада, 
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Йетиш имдадыма йа сирли худа, 
Бу дарда дадыма йетиш сян мяним. 
 
Чаьыррам дадыма гадир-сцбщаны, 
О Хыдыр Яллязи сащиб-заманы, 
Даьылды атамын ол ханиманы, 
Бу дарда дадыма йетиш сян мяним. 
 
Мещралынын бяхти нийя йатыбдыр, 
Мян эюрцрям тале мяни атыбдыр, 
Йохса ъаван юмрцм баша чатыбдыр, 
Бу дарда дадыма йетиш сян мяним. 

Мещралы сюзцнц гуртарыб йолуна давам етди. Дар ъыьырла бир 
аз эетмишди ки, гаршысына эениш бир йол чыхды. Бу йолу ялиня алыб 
бир аз эетмишди ки, эялиб бир кяндя чыхды. Щямин кянддя илк 
гаршысына чыхан бир гапыны дюйдц. Фяляйин ишиня бах ки, Мещра-
лынын эялиб чыхдыьы бу кянд Мараслы кянди, гапысыны дюйдцйц ев 
дя йаралайыб юлдцрдцйц Муса Чавушун атасынын еви иди. Бахды 
ки, бир гоъа нурани киши чыхды гапыны ачмаьа. Мещралы бу киши-
дян хащиш еляди ки, ону Аллащын гонаьы ейлясин бир эцнлцйцня. 
Киши дя буну чох мещрибан гябул ейляди, дявят етди евиня, тез 
буна сцфря ачды. Мещралы цч эцн иди щеч ня йемямишди. 
Дойунъа йейиб аълыьыны юлдцрдц. Сонра ады Мустафа олан бу 
киши Мещралыны сорьу-суала тутду. Эюрдц ки, бу оьлу Мусаны 
юлдцрян Гачаг Мещралыдыр. Амма щяля ки, щеч ня билдирмяди. 
Эятириб су гыздырды, Мещралыны йахалайыб йараларына мялщям 
сарыды. Сонра да йатаьыны салыб гонаьыны ращатлады. Мустафа 
кишинин Муса Чавушдан башга алты оьлу вар иди. Мещралы йа-
тандан сонра о, оьулларынын щамысыны башына йыьыб гонаьынын 
ким олдуьуну сюйляди вя тапшырды ки, она хяйанят етмясинляр. 
Чцнки Муса Чавушу йаралы щалда евляриня эятирянляр эцнащын 
Мещралыда йох, онун юзцндя олдуьуну атасына вя гардашла-
рына сюйлямишдиляр.  

Сцбщ ачылды, цстцнцзя хейирли сабащлар ачылсын, Мещралы 
ойанды ки, йарасы динъялиб. Чох кечмядян Мустафа киши алты 
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оьлуйла бирликдя Мещралынын йанына эялди вя юзцнц танытды. 
Мещралы карыхды, пяришан олду. Иши беля эюрян Мустафа киши алды 
явязиндя эюряк она ня деди:  

Танры сахлайана хятяр тохунмаз, 
Йашайар щяр заман юлмяз, ай оьлум! 
Щаггын гящяриндян йайынмаг олмаз, 
Бунлары щяр надан билмяз, ай оьлум! 
 
Инам баьла ярянлярин пириня, 
Горху эялмясин гой сянин сяриня, 
Сяни гойдуг Муса Чавуш йериня, 
Биздян сяня хята эялмяз, ай оьлум! 
 
Мустафайам, артыг ютцбдцр йашым,  
Гязанын ишидир, аьарыб башым, 
Оьланларым олсун сянин гардашын, 
Мярдляря щеч завал олмаз, ай оьлум! 

Мустафа киши сюзцнц гуртарыб дили иля дя деди ки, оьлум, щеч 
гялбиня гаралты эялмясин, биз билирик ки, эцнащ мяним оьлумда 
олуб, она эюря дя биз сяни Муса Чавушун йериня гойдуг, 
бундан сонра сян дя мяним оьлум сайылырсан, бу оьланларым 
да сянин гардашын сайылаъаг. Мещралынын миниб эялдийи ат 
дамьалы иди, Мещралыны тез яля веря билярди. Она эюря дя 
Мустафа киши оьулларына тапшырды ки, апарыб бу аты аздырсынлар. 
Дцз бир ай Мещралыйа бахдылар. Сонра Мещралы даща бурада 
гала билмяди, вятян шириндир, вятяни йадына дцшдц. Эетмяк цчцн 
Мустафа кишидян изн истяди. Мустафа киши деди: 

– Оьлум, мян сяни баша дцшцрям, билирям ки, дарыхырсан. 
Амма сяня мяслящятим вар. Ешитмишям ки, уруслар сянин щаг-
гында фярман вериб ки, кюнцллц тяслим олсан сяня чохлу янам 
веряъякляр, юзцнц дя едяъякляр кнйаз. Беля шейляря оьлум 
Муса Чавуш кими суслама. Инсанын шяряфи щяр шейдян цстцндцр. 
Бу эцня кими гейрятли юмцр йашайыбсан, бундан сонра да беля 
давам ет. Щеч кяся бойун яймя. Йалныз ещтийатлы ол. Ещтийат 
иэидин йарашыьыдыр. 
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Сонра да Мещралыйа йахшы бир ат, бир дя Муса Чавушун 
гылынъыны верди, хейир-дуасыны ясирэямяйиб Борчалыйа йола салды. 
Алты гардаш да Мещралыйы тяк гоймады. Она гошулуб Арпа 
чайы кечдиляр, вардылар Аьбабайа, ордан да даьларла-дярялярля 
йол эедиб эеъянин бириндя юзлярини йетирдиляр Дарваза. Кянд 
ящли онлары той-байрамла гаршылады. Щамы гонаглыг вермяк 
цчцн сырайа дцзцлдц. Мещралы бяйин эялишиня ян чох севинян-
лярдян бири о тутулдугдан сонра Дарваза, евляриня эялиб чыхмыш 
сядагятли аты Гаракютцк олду.  

Бу о вахт иди ки, Урусет-Османлы давасы тязя башламышды. 
Уруслар гачаглары юз тяряфляриня чякмяк цчцн дяридян-габыг-
дан чыхырдылар. Бу мягсядля Мещралыйа да чохлу мяктублар 
эюндярмишдиляр. Амма Мещралы онларын тяклифлярини гябул ет-
мирди, юз дин, дил гардашларына гылынъ вурмаг, эцлля атмаг истя-
мирди. Она эюря дя Османлы ордусунун башчысы маршал Мухтар 
Пашайа бир намя йазыб хялвяти бир адамла эюндярди. Мещралы 
бу мяктубда эюряк ня йазды, биз дейяк, ешидянляр шад олсун: 

Мухтар Паша, бир ярзим вар сизляря, 
Гябул гылсан бир аркадаш билярям. 
Истямирям эавурлара гарышам, 
Изин версян, сизин еля эялярям. 
 
Та юлцнъя виъданымы сатмарам, 
Мцхяннятин кюлэясиндя йатмарам. 
Эавурларла сизя эцлля атмарам, 
Верярям юзцмц селя эялярям. 
 
Фяляк гатыб Мещралынын сярини, 
Пцнщан сахла, билмясинляр сиррини, 
Чаьырмышам, ярянлярин пирини, 
Юлсям дя, мцсялман-тцрк тяк юлярям. 

Мухтар Паша мяктубу охуду вя явязиндя ъаваб йазды ки, 
Османлы ордусунун сянин кими иэидляря чох ещтийаъы вар, анъаг 
яввялъя сяня Османлы Султанынын бир фярманыны эюндяряъям, 
ону Гафгазын гузейиндя йашайан мцсялман даьлылара чатдыр-
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малысан. Яэяр бу тапшырыьы йериня йетирсян, онда биляъям ки, 
бизлярдянсян вя о заман эюзцмцз цстцндя йерин вар. Мещралы 
Мухтар Пашанын тапшырыьыны йериня йетирмяк цчцн эялди Гара-
чюп мащалынын Йор-Муьанлы кяндиня. Бир нечя эцн орада 
атасынын досту олан мащалын щюрмятли вя мярд аьаларындан Алы 
Аьакиши оьлунун евиндя гонаг галды. Сонра да онун кюмяк-
лийи иля Даьыстан вя Чеченистан даьларына галхыб Османлы 
щюкмдарынын мяктубуну чатдырды орадакы наибляря. 

Бундан сонра Мещралы кяндиня дюнцб Алосмана кечмяк 
цчцн башлады щазырлыьа. Дарваз дярясиндя гярар тутан 12 пара 
кяндин рущаниси Щаъы Молла Мящяммяд, кянд аьаларындан 
Ряфи аьа, Байрам аьа, Идрис аьа вя Ъяфяр аьа, Дарваз кян-
динин кяндхудасы Еййуб оьлу Алы Мещралыйа уруслар ишэянъя 
вермясинляр дейя ян йахын гощум-ягрябасыны юзц иля апармаьы 
мяслящят эюрдцляр. Мещралы да бу аьсаггалларын дедийи иля 
разылашды. Йыр-йыьышдан сонра Мещралынын гяфиляси Дарвазда 
Щяршянин оъаьыны вя Бойалы пирини зийарят етди, нязир-нийаз 
верди вя щава гаралан кими кянддян Шиндиляр даьына тяряф йол 
алды. Бир аз эедиб Гуйубулагда дайандылар. Мещралы − бялкя 
сонунъу дяфядир − дейиб Гуйубулаьын суйундан дойунъа ичди 
вя овуъ-овуъ цз-эюзцня вурду, бурадакы аьаълары, дашлары 
юпдц. Мещралынын Бащардан бир оьлу олмушду, адыны Рцшдц 
гоймушду. Щяля чаьа иди. Мещралы дцшцндц ки, ушаг йолда 
аьлайыб онлара чох манечилик едя биляр, ушаьын сясини дуйуб 
онлара зяряр йетиря билярляр. Она эюря дя Бащара деди ки, 
Рцшдцнц апармаг олмаз, бялкя ушаьын бяляйиня чохлу гызыл, 
пул-пара гойуб сахлайаг бу гоъа вялясин дибиндя, тапан олса, 
пула эюря ушаьа дяймясин. Сизи аддадым Арпа чайынын о 
тайына, сонра гайыдыб иншаллащ Рцшдцнц апарарам. Буну 
ешидян Бащар ащу-наля чякиб эюряк Мещралыйа ня деди: 

Ай Мещралы, анд верирям Аллаща, 
Йалварырам, эял айырма баламы. 
Алями хялг едян о эюзял шаща! 
Йалварырам, эял айырма баламы. 
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Алямин тябиби, ядалят шащы, 
Кцлли алямдя исламын пянащы, 
Тямяннам будур ки, чякдирмя ащы, 
Йалварырам, эял айырма баламы. 
 

Язиздир Вятянин торпаьы-дашы, 
Йуниси дярйадан гуртаран киши, 
Балам чох ушагдыр, кюрпядир йашы, 
Йалварырам, эял айырма баламы. 
 

Бащарын булуд тяк эюзц долубдур, 
Ащ-наляси эюйя бцлянд олубдур, 
Бу бялалар бизя щагдан эялибдир, 
Йалварырам, эял айырма баламы.  

Мещралы деди, инди бир чаьадан ютяри бу гядяр халгы бадамы 
веряк? Бащар, еляъя дя Мещралынын гардашы Иса, баъысы Щцрц ня 
гядяр йалвардыларса Мещралы щямишя олдуьу кими дедийиндян 
дюнмяди. Ушаьы сонра эялиб эютцрмяк цмиди иля вяляс аьаъынын 
дибиня гойуб йахынларыйла Алосмана доьру йола дцшдц. Гяфиля 
бир гядяр эедиб Шиндиляр даьынын ятяйиндяки Сыныг кюрпцйя 
чатанда Бащар чаьанын айрылыьына дюзмяйиб щюнкцр-щюнкцр 
аьламаьа башлады. Буну эюрян балдызы Щцрц эизлиъя дюндярди 
атынын башыны эерийя вя гойдуглары йердян эютцрдц гундаьы, 
ушаьын дил-додаьына байагды чякди бал. Ушаг щычгырыб мышыл-
мышыл йатды. Сонра да Щцрц гундагла бярабяр Мещралынын 
эюзцня эюрцнмцйцб гарабагара башлады кючц излямяйя. Гяфиля 
Османлы торпаьыны кечди. Бир аз динъялмяк цчцн дайандылар. 
Еля бу вахт Щцрц ушаьы эятириб Мещралынын гуъаьына гойду. 
Мещралы баъысыны баьрына басды. Онун цз-эюзцндян юпцб деди, 
еля бил дцнйаны мяня вердин. Инди эюр ана неъя олар да. Бащар 
Щцрцнцн айагларына дюшянди. Ушаьыны баьрына басды, севинъи 
щяддян ашды. Бир аз динъяляндян сонра тяздян йола дцшдцляр.  

Беляликля Мещралынын кюч гяфиляси эялиб чатды Чылдыр маща-
лына, устадлар-устады Ашыг Шенлийин кянди Сухарайа. Бунлары 
эюрян Ашыг Шенлик тез гаршыларына чыхды, евиня дявят ейляди. 
Устад дейир: 
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– Сухарада Ашыг Шенлик гарапапаг гящряманы Гачаг 
Мещралынын шяряфиня еля бир зийафят дцзялтди ки, щяля индийя 
гядяр Алосманда беля зийафяти рцзэарын эюзц эюрмямишди. 

Ашыг Шенлик билди ки, Мещралы Османлыйа кюмяк цчцн эялиб, 
одур ки, – яфяндим, синямя бир нечя ханя сюз эялиб, изн верин 
сизя ярз ейляйим – дейиб басды синейи-сандыьа имрандилли 
бцлгурлу сазыны. Алды эюряк «Мещралы бяй атлылары» тцркцсцндя 
ня деди, биз дейяк, сиз шад олун: 

Ящли-ислам олан ешитсин, билсин, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана.  
Истяр ки, Урусет ня вар ки, эялсин, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 
 
Гуршанын гылынъы, эейинин дону, 
Говьа булудлары сарды щяр йаны, 
Доьду гоч ийидин шан алмаг эцнц, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 
 
Ясэяр олан бюлцк-бюлцк бюлцняр, 
Гарс галасы сандызмы алынар? 
Боз атлар цстцндя гылынъ чалынар 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 
 
Говьа эцнц намярд сапа йер арар, 
Яр олан кющсцнц дцшмана эяряр, 
Ъями ярващ бизнян мейдана эиряр, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 
 
Щяля Алосманын эюрмцйцф зорун,  
Дин гейряти олан тядарцк эюрцн, 
Ат тяпин, баш кясин, газаьы гырын, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана.  
 
Мен-Ясфярди билин урусун ясли, 
Орман йабанысы, балыхчы нясли, 
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Хынзыр сцрцсцня далыф гурд мисли 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 
 
Шеннищ, ня дурурсан, атлары минин, 
Сыйра гылынъ дцшман цстцня дюнцн, 
Артажахды шаны бу Алосманын, 
Ъан саь икян йурд вермянищ дцшмана. 

Шенлик бундан сонра зиля чякиб беля бир сиъиллямя-байаты да 
деди: 

Ашыг дер, аманым вар, 
Ъаным вар, иманым вар. 
Ящдим вар, пейманым вар, 
Нязрим вар, гурваным вар, 
Бу ащ уруса галмаз, 
Гуртулмах эцманым вар, 
Шанны Алосманым вар! 

Устад дейир ки, сюз тамам олар-олмаз, Мещралы щямин шери 
йазыб эютцрдц ки, ясэярляримя марш кими язбярлядиб охудаъам, 
гой рущ эятирсин. Еля дя еляди. Мещралы Аьбаба, Чылдыр, Шюряйел 
мащалларындан юз ятрафына цч йцз гарапапаг иэиди топлады. 
Онлара Борчалыдан да бир о гядяр атлы эялиб гошулду. Сонра да 
яли гылынъ, силащ тутан Сухарада йатдылар сямянд атларынын йал-
манына, эцня бир мянзил-тейи мянзил гылдылар йолун дамарына. 
Дярялярдян сел кими, тяпялярдян йел кими гаш гараланда чатдылар 
Мухтар Пашанын бариэащында чякдиляр сямянд атларынын башыны. 

Мещралынын алты йцз атлыйла эялишини вердиляр Мухтар Пашайа 
хябяр. Устад дейир ки, Мухтар Паша чох щюрмят-иззятля 
гаршылады Мещралы бяйи. Сорушду: 

– Яфяндим! Насыл олду ки, Гафгаз кими ъяннят мякан бир 
эцлцстаны гойуб да Алосмана эялдин? Мещралы ариф адам иди, 
охуду Пашанын цряйини. 

– Пашам! Рцхсят версян синямя бир нечя ханя сюз эялиб, ярз 
ейляйярдим мцбаряк гуллуьунуза. 

Мухтар Паша деди: 
– Изиндясиниз, Яфяндим! 
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Эютцрдц эюряк Мещралы щалына мцнасиб Мухтар Пашайа ня 
деди, ярз ейляйяк гуллуьунуза: 

Ъанымыз бир, ганымыз бир билиб мян, 
Ол сябябдян сизя эялдим, яфяндим! 
Русу, ермянини гябул гылмадым, 
Сизи бизя арха билдим, яфяндим. 
 
Эавурлар чох сусадылар ганыма, 
Инан, ган гусдурдум мян дцшманыма, 
Тцркя эцлля атмаьы виъданыма, 
Намус-гейрятя ар билдим, яфяндим! 
 
Дин йолунда ясирэямям ъанымы, 
Тюкся дя, гой тцркляр тюксцн ганымы, 
Ган гардашым охусун гуранымы, 
Гой десинляр шящид олдум, яфяндим! 
 
Чох шцкцр, худанын щаггы-сайына, 
Ол кярямин гисмятиня, пайына, 
Ашыг Шенлик гонаг етди юйцня, 
Лцтф ейляйиб, цлфят гылды, яфяндим! 
 
Щаггын дярэащына шцкцр етмишям, 
Аллащымын ятяйиндян тутмушам. 
Мещралыйам, юз арзума чатмышам, 
Гисмятимя гяни олдум, яфяндим! 

Сюз тамама йетди. Мухтар Паша деди: 
– Яфяндим, беля ъясарятля данышырсан, бу саат Гарс мцща-

сирядядир. Анадолу гарапапагларынын сяъдяэащы Гарсы ермяни 
эенерал Лорис-Мелкон эеъя-эцндцз горху алтында сахлайыр. 
Ящли-шящяр тяшвиш ичиндядир. Эавурлары чаш-баш салмаг цчцн ора 
гяфлятян архадан щцъум етмяк лазымдыр. Эедя билярсянми? 

Мещралы деди: «Ъанла-башла щазырам, яфяндим». Мухтар 
Паша деди: «Щайды, онда сянин иэидлийини эюряк. Сяни Гарса ми-
лис башкоманданы гойдум. Гарсы мцщасирядян гуртармаьы 
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сяня щяваля едирям». Мещралы Мухтар Пашанын беля бир дар 
эцндя Гарсын талейини она щяваля етмясиндян вяъдя эялди. 
Гейряти ъоша эялиб цзцнц тутду силащ йолдашларына: 

Щай вурун щяр йандан гоч иэидлярим, 
Даьыдын дцшмяни, дири галмасын. 
Гырын эавурлары, аман вермяйин, 
Виран олсун, ели-йурду галмасын. 
 
Мейдана эиряндя шир-аслан олун, 
Дцшмянин цстцнц гурд кими алын, 
Яля кечянляри атындан салын, 
Гоймайын, йцзцндян дюрдц галмасын. 
 
Эюрмяйибляр Мещралынын дадыны, 
Чякдиряъям ъящяннямин одуну, 
Эавурлар дуйсунлар тцркцн адыны, 
Шад олсун Османлы, дярди галмасын. 

Сюз сона йетди. Сонра Мещралы бир няря чякиб йолдашларына 
щцъум ямри верди. Уруслары ейлядиляр дармадаьын, пярянлярини 
позуб гырдылар чохуну, саь галанлар да зорла гуртарды ъаныны. 
Бундан сонра Мухтар Пашанын Мещралыйа инамы биря беш 
артды. Она минбашы, гардашы Алыйа да йцзбашы рцтбяси верди. Ян 
чятин тапшырыглара ону эюндярди. Чцнки билирди ки, щяр бир 
дюйцшдян гялябяйля чыхаъаг.  

Устад дейир, бир тяряфдян Мещралы юз дястясиндяки гарапа-
паглар иля, о бири тяряфдян эенерал Муса Паша Кундухов вя 50 
ил Даьыстанда-Чеченистанда уруслара ган уддурмуш Шейх 
Шамилин оьлу Газы Мящяммяд юз дястяляриндяки даьлы 
иэидлярля, диэяр тяряфдян дя Гурд Исмайыл Паша вя Мухтар Паша 
низамлы гошунларыйла Гарс ятрафында юзляриндян сайлары вя 
силащлары гат-гат цстцн олан йаьы дцшмяня тутдулар олмазын 
диван. Мещралы онларын бцтцн ямяллярини яввялъядян юйряниб 
билди. Даванын ян гызьын чаьында Тифлисин щяндявяриня гядяр 
эялиб уруслары салды вялвяляйя, телеграфларыны кясди, ян йахшы ъинс 
дюйцш атларыны кечирди тцрк тяряфя, ня гядяр мцщасиряйя дцшся 
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дя дцшмяни гырыб саь-саламат гайытды эери. Мещралы сатгынлыг 
едиб уруслара эизли йоллары эюстярян Щаъы Вяли, Тцлц Муса, Лятиф 
бяй кими мцсялманлары тутуб Мухтар Пашайа етди тяслим. 
Сатгынлыг едиб уруслар тяряфдя вурушан Далаверли Мансура да 
диван тутду. Урусларын команданы ермяни ясилли эенераллар 
Лорис-Мелкон вя Кишмишов Мещралынын ялиндян зара эялмиш-
диляр, онун горхусундан эеъя-эцндцз йатаммырдылар. Еля 
билирдиляр ки, бу дягигя йанларындан чыхаъаг.  

Йерли ъамаат Мещралынын хятрини чох истяйирди. Устад дейир 
ки, яли саз, дили сюз тутан ашыглар еля бил бир-бири иля Мещралыны 
тяриф етмяк цчцн эирмишдиляр бящся. Гарслы Ашыг Садыг да Гарс 
говьасындан вяъдя эяляряк етди сазыны бям-зил, эютцрдц эюряк 
Мещралыны неъя юйдц, тяряфиндян биз дейяк, сиз шад олун: 

Ей аьалар, бяйляр, бизим еллярдя, 
Гочаглыгдан йана бирди, Мещралы.  
Ъащаллыг ейляйиб даьларда эязди 
Епей заман гачаг дурду Мещралы. 
 
Ибтида эюзцндян дцшдц дювлятин, 
Сону эюзя эириб булду ряьбятин, 
Ъащана танытды шанын, шювкятин, 
Бир ешсиз намыдар, ярди Мещралы. 
 
Ган-говьа гопанда Гарсын башына, 
Дохсанцчдя бахды йурдун ишиня, 
Дюрд-беш йцз атлыйы алды пешиня, 
Московун ъянэиня эирди Мещралы. 
 
Мухтар Паша гыйды она нишаны, 
Башлады тюкмяйя хаин дцшманы, 
Шаны тутду бцтцн Гафгазистаны, 
Гочаглардан дцздц орду Мещралы. 
 
Ордуйи-Ислама рящнцмцн олду, 
Танры Арсланы шад, мямнун олду, 
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Дцшмян эцзярэащы щяп пцрщун олду, 
Лешлярини йеря сярди Мещралы. 
 
Командир, газаьы щяп бидар етди, 
Ращат йатаммады, ъан-безар етди, 
Лорис дя ялиндян ял-щязар етди, 
Эеъя гярарэащлар йарды Мещралы. 
 
Москов ордусуна чох дящшят салды, 
Щяр щярякятлярин кяшф едиб билди, 
Османлы ясэяри тядабир алды, 
Дцшмана тузаьы гурду Мещралы. 
 
Адыны дцнйада русун салдаты, 
Гопарырды «Мамаа» дейин фярйады, 
Москова хоф салды мярданя ады, 
Эюзлярин гурдуну гырды Мещралы. 
 
Русу Шцряэялдя пешман ейляди, 
Йолларыны кясиб щцспан ейляди, 
Табурларын йерля-йексан ейляди, 
Ян дилавярлярин йорду Мещралы. 
 

Мялун Щаъы Вяли эюр ня иш тутду, 
Беш гяпийя динин, намусун сатды, 
Гарсын тяслиминя чох гайрят етди, 
Ону, саь, Пашайа верди Мещралы. 

 Мещралынын давада эюстярдийи гящряманлыглар Султан ЫЫ 
Ябдцлщямидин дя гулаьына чатды. О ъябщядя илк дяфя Мещра-
лыйа орден верди, юзцнц дя шяхсян Истанбула эюрцшя чаьырды. 
Мещралы ики щяфтялийиня Гарсдан Истанбула Султанын эюрцшцня 
йолланды. Султан сарайы Долмабахчада Султан ЫЫ Ябдцлщямид 
Мещралы бяйи чох щюрмят-иззятля гаршылады. Басды ону баьрына. 
Мещралы орта бойлу адам иди. Одур ки, Султан деди: 

– Ей Мещралы! Ей Борчалы-гарапапах гарталы! Мян еля 
билирдим сянин бойун етдийин гящряманлыглар гядяр уъадыр. 
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Эюзляримя инанмырам, оьлум, насыл олду ки, бу бой-бухунла, 
бу гядяр шан-шяряфи Алосманда газандын? 

Мещралы ариф адам иди. Сюз алтында галан дейилди. О иди ки, 
деди: 

– Султаным! Синямя бир нечя ханя сюз эялди, иъазя версяниз 
дейярдим. 

Султан ЫЫ Ябдцлщамид деди: 
– Изндясян. 
Алды эюряк Мещралы щалына биням ня деди, тяряфиндян биз 

дейяк, сизя кюнцл хошлуьу: 
Бойум гысадырса, голум узундур, 
Гылынъым щяр заман кясир яфяндим! 
Дцшмянин цстцня йерийян заман, 
Инан, йарпаг кими ясир яфяндим! 
 
Щайана цз тутдум, ачылды йолум, 
Ярянляр пиридир ганадым-голум, 
Гадир мювлам гоймады ки, мян юлцм, 
О, ейляйиб мяни ъясур яфяндим! 
 
Мещралыйам, щагг йолуна галандым, 
Тцрк оьлуйам, тцрк адына доландым, 
Щяр заман дцшмяни биэаня сандым, 
Чохларыны етдим йесир, яфяндим! 

Бяли, Султан ЫЫ Ябдцлщамид Мещралынын сюзляриндян мям-
нун галды. Ону йенидян басды баьрына. Бяйин шяряфиня Дол-
мабахча сарайында еля бир зийафят верди ки, рцзэарын эюзц щяля 
Алосманда беля шадйанлыг эюрмямишди. 

Бу эюрцшдян сонра Мещралы даща да рущланыб ъябщяйя 
гайытды, йенидян башлады гырыб тюкмяйя тцркцн дцшмянини. 
Тезликля рцтбяси йцксялиб миралай, эенерал олду. Анъаг руслар 
юз ясэярляринин вя топларынын сайыны биря беш артырдылар. Сонра 
Гарса дюрд тяряфдян щцъум етдиляр. Ящмяд Мухтар Паша чох 
итэи вермямяк цчцн Ярзурума доьру эери чякилди. Уруслара бир 
уъдан кюмяк эялмякдя давам ейляйирди. Она эюря дя онлар ял 
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чякмяйиб Ярзуруму да ишьал етдиляр. Ярзурум дюйцшляриндя 
Мещралы чох иэидликляр эюстярся дя айаьындан йараланды. Ондан 
сонра о ахсады. Мещралы йаралананда уруслар еля билдиляр ки, о 
юлцб, она эюря дя севинъляринин щядди-щцдуду йох иди.  

Устад дейир ки, мцщарибя сона чатанда Султан Мещралыйа 
исмарлады ки, юз гарапапагларынла кефин Алосманын щарасында 
истяся, орада биняляня билярсян. Мещралы йурд салмаг цчцн 
сечди ашыглар мяскяни Сивас вилайятини. Чцнки бура щавасына, 
суйуна эюря юз доьулдуьу, бойа-баша чатдыьы йерин щавасына-
суйуна охшар иди. Щям дя мцщарибя досту эенерал Муса Паша 
Гундухов да бурада йашайырды. Фикирляшди ки, дар эцндя бир-
биримизя щяйан оларыг. Сивас вилайятинин Гангал гязасында 
Мещралыйа уъсуз-буъагсыз торпаг сащяляри верилди. О бурада 
алтмыш кяндя аьалыг етмяйя башлады. Мещралы бяй бурада 
юзцндян вя юзц иля эялмиш ян йахын адамларындан ютяри бир 
кянд салды вя адыны да гойду Аъыйурд. Она эюря ки, яввялъя 
Борчалыдан, сонра да Гарсдан аьрылы-аъылы эялмишдиляр. Мещралы 
Анадолунун ян щюрмятли, шющрятли, нцфузлу адамларындан бири 
щесаб олунурду. Щамы она Мещралы Паша дейирди. Сивас ящли 
Мещралы бяй кими ады диллярдя дастан олан гочаг бир адамын 
онларын обасында йашамасына чох севинди. Ашыг Пцрйаны 
Мещралы бяйин эялиши мцнасибяти иля алды эюряк ня деди: 

Насыл мядщ етмяйим Мещралы бяйи, 
Сивас юлкясинин бяйи эялибдир. 
О залым дцшмянин ялиндя галмаз, 
Сивас юлкясинин бяйи эялибдир. 
  

Щяр кяс гядяриня бойнуну яйя, 
Сяси йайылмышды шящяря, кюйя, 
Зяряр-зийан эялмяз Мещралы бяйя, 
Сивас юлкясинин бяйи эялибдир. 
 

Яъям иэидидир, йахшыдыр, йахшы, 
Эюстярир кяндини камалы, шяхси, 
Ящбабы, йараны эедярляр гаршы, 
Сивас юлкясинин бяйи эялибдир. 
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Пцрйаны бу анда сюйляр, битиряр, 
Щаггын бирлийиня шцкцр йетиряр, 
Йурдун шяряфини бяйляр артырар, 
Сивас юлкясинин бяйи эялибдир. 

Щя, мяним язизлярим! Устад дейир ки, Гарапапагларын шанлы 
оьлу Сивасда еля бир мцлк инша етди ки, эюз истяйирди тамашасына. 

Бу маликанянин иншасында ящли-Сивас ъани-дилдян гол 
чярмямишди. Бу иншада касыб устад Ашыг Рущсяти дя ишляйирди. 
Танынмыш ашыг олан Рущсятинин ясил ады Мустафа иди. Сивас 
вилайятинин Аъыйурдун гоншулуьунда йерляшян Дяликдаш кян-
диндян иди, 12 йашындан йетим галмышды. О, сазы-сюзц иля ин-
шаатчыларын ял-айаьыны эцмяшдирирди. О иди ки, иншаатчылар Мещ-
ралы бяйя шикайят етдиляр ки, Ашыг Рущсяти онларын башыны гатыр, 
она эюря дя иш лянэ эедир. Сюз-сющбяти ешидян Мещралы бяй Рущ-
сятини едир ишдян азад. Буну эюрян Рцщсяти гящярлянир. Эютцрцр 
щалына биням Мещралы бяйя беля бир дюрдлцк сюйляйир: 

Аданада дуйдум: сытмасыйла дярди вар,  
Аьдаьа эетдим: тцлкцсц вар, гурду вар,  
Авшара эетдим: чяркязи вар, кцрдц вар, 
Бурада да, бяйим, мцзявирин дюрдц вар. 

 Ишдян азад олунмаьына бахмайараг Ашыг Рущсяти иншаат-
дан араланмыр, еля щей шеирляр сюйляйиб мащнылар охуйур, эц-
нцнц беляъя йола верирди. Беля эцнлярдян бириндя Мещралы бяй 
Рущсятидян хейли аралыда усталара эюстяриш верирди. Рущсяти 
фикирляшди ки, даща беля давам едя билмяз, юмрц йохсуллуг, 
аълыг, сяфалят ичиндя кечиб, инди бурада да ишдян говулду, 
дцшцндц ки, эял Мещралы бяйя вязиййятини де, бялкя йазыьы эяля. 
Алды эюряк дярдини ня тящяр сюйляди, ярз ейляйяк гуллуьунуза: 

Вагиф ол щалыма, мяним яфяндим, 
Бир аълыгдан башга дейяъяйим йох. 
Йохсуллуг одуна йандым, алышдым, 
Ахшамдан сабаща йейяъяйим йох. 
 
Ащ етмякдян баьрым башы сызыллар, 
Лоьман дейя эялдим, бяйляр, газылар! 
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Евдя мяляширляр кюрпя гузулар! 
Газана бир овуъ гойаъаьым йох… 
 
Ня хяйала долдыьымы билмяням, 
Рузу шяб аьларам, бир дям эцлмяням, 
Йол цстя дуруб карван вурманам, 
Мяним сяндян башга умаъаьым йох. 
 
Бцтцн ящвалымы йаздым вараьа, 
Атма, Рущсятини эюздян ираьа, 
Бир топ без истярям, бир аз нафаьа, 
Юлярсям, гябирдя эейяъяйим йох. 

Бяли, Ашыг Рущсяти Мещралы бяйя йазаъаьыны йазды, дейя-
ъяйини сюзля дя деди. Рущсятинин сюзляри Мещралы бяйи алды. 
Сонунъу бянд она лап чох тясир етди, йадына дцшдц ки, ашыьа 
бир ат сюз вермишди, дедийиня ямял етмядийи бир йана галсын, 
щяля заваллыны ишдян дя чыхарыб. Санки Мещралы бяйин фикри 
Рущсятийя чатды, бяйин пяришанлыьыны дуйан ашыг алды уъадан 
эюряк ня деди: 

Кянди ичяримдя нештярим мяним, 
Щяр гязада вардыр ишдярим мяним, 
Сивасдан да чохдур мцштярим мяним, 
Бир кабаб йедириб ятя, гыйаммаз. 
 
Йаз эялди орталыг эцллцк, эцлцстан, 
Йеня мяним башым гуртулмаз йасдан, 
Мещралы бяйя дя йаздым бир дастан, 
Играр веряр, амма ата гыйаммаз... 

Ъидди бир адам олан Мещралы бяй бу йердя юзцнц сахлайа 
билмяйиб, уъадан гящгящя чякди, ашыьы йанына чаьырыб кюнлцнц 
алды:  

– Ашыг, билирсян ки, мян саза-сюзя вурьун адамам, юзцм 
дя сянин хятрини чох истяйирям, щавалар йахшы кечир, йаьмур-
филан башламамыш иншааты тамамламаг, евин цстцнц чатмаг 
лазымдыр. Бу сарайын щямишя эюзлянилян вя ян язиз гонаьы сян 
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олаъагсан, сянсиз, ашыгсыз бу ъащ-ъялалын ляззяти щеч олар. Инди 
мяним чох хошладыьым о дастан-вагеяни бир дя сюйля – деди. 

Мещралы бяйин дедиклярини ешидян Рущсятинин эюзляри эцлдц, 
кюнлц ачылды. Гярибя бир йухуну тясвир едян он ики бяндлик 
мянзум дастаны сюйлямяйя башлады. Бу дастанын сон бяндини 
ярз ейляйяк гуллуьунуза, динляйянляр вар олсун: 

Рущсятийям, кянди кяндимдян кечдим,  
Бу эеъя мянамда чох йердян учдум , 
Бир дя, рюйа имиш, эюзцмц ачдым 
Бяйим, щявяс етмя бу рязилкара. 

Мещралы бяйин цряйи ачылды, кефи дурулду, «Ящсян, ей 
валлащ!» дейиб Рущсятийя бир юкцз баьышлады, ондан йеня ня 
истядийини сорушду. Рущсяти чякинмяйиб деди:  

– Бяйим, сянин мярд вя сюзцня дцз адам олдуьун щамыйа 
бяллидир. Мяня Дяликдаша эедиб-эялмяк цчцн сюз вердийин аты 
истяйирям, айагларым аьрыйыр, йола дюзя билмирям. Бир дя, 
кцлфятими аълыгдан гуртармаг цчцн бир саьмал иняк версян, 
юмрцм бойу сяня дуачыйам. 

 Мещралы бяй ашыьа бир йящярли-йцйянли ат, хейли ял хярълийи, 
саьмал иняк, бир дя хейли азугя вя якин-сяпин цчцн тохумлуг 
верди. Деди: 

– Ашыг, щялялик бунлары апар, Дяликдашда ящли-яйалына вер. 
Як-сяп, иншаллащ эяляъякдя вязиййятин даща йахшы олар. Сяни щеч 
бир шейдян корлуг чякмяйя гоймайаъам. Бу эцндян сонра 
сяни юзцмцн ян йахын достларымдан щесаб едирям вя сарайын 
иншаатында ишляйян усталарын башы цстцня нязарятчи тяйин едирям.  

Устадлар дейир ки, еля о эцндян Ашыг Рущсяти иля Мещралы 
бяйин арасында ширин вя сядагятли достлуг ялагяси йаранды. 
Рущсяти Мещралы бяйин сарайынын хейриндя-шяриндя мяълисинин 
башында отурду.  

Мещралы бяйин оьлу Рцшдц бяй дя атасына лайиг иэид, бойлу-
бухунлу, йарашыглы бир эянъ иди. Мещралы бяй ону Сивасда 
йашайан чяркяз Щямид бяйин гызы Пямбя ханыма нишанламышды. 
Тядарцк едиб тойа щазырлыг эюрцлцрдц. Тойун вахты да тяйин 
едилмишди. Алосманын ян щюрмятли пашаларына, бяйляриня дявят-
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намяляр пайланмышды. Анъаг яъял еля эятирди ки, Рцшдц бяйин 
он беш йашында олан нишанлысы гяфлятян вяфат етди. Той тядарцкц 
йас тядарцкцня чеврилди. Тойу апармаьа дявят олунмуш Ашыг 
Рущсяти бу хябярдян сарсылды. Тойда сюйлямяйя щазырлашдыьы 
дуваггапама явязиня йас мярасиминдя алды эюряк щансы аьыйы 
сюйляди:  

Мещралынын бир дяняси 
Ойан, назлы ханым, ойан, 
Рцшдц бяйин пярваняси 
Ойан, назлы ханым, ойан. 
 
Ъещизини сарыб денкля, 
Беш йцз атлы эялир ъянэля, 
Бащар анан эялди, бякля, 
Ойан, назлы ханым, ойан. 
 
Галх, дур салыны-салыны, 
Рцшдц бяйин эюр щалыны, 
Мещралы бяйин эялини, 
Ойан, назлы ханым, ойан. 
 
Ъцмля бяйляр йаса эялди, 
Гара эейди, таса эялди, 
Нишанлын Сиваса эялди, 
Ойан, Пямбя ханым, ойан. 
 
Ня енишин дибиндясян, 
Ня йохушун башындасан, 
Щяля он беш йашындасан, 
Ойан, эюзял ханым, ойан. 
 
Донатдылар, бязятдиляр, 
Бир тахтайа узатдылар, 
Ахирятя эялин етдиляр, 
Ойан, эюзял ханым, ойан. 
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Мязарына дикдиляр даш, 
Эютцрдцляр йаваш-йаваш, 
Рцшдц бяй башында эюз йаш, 
Ойан, назлы ханым, ойан. 
 
Рущсят дя бу дярдя шашды, 
Гязявят газаны ъошду, 
Елляр эялди щалаллашды 
Ойан, назлы ханым, ойан. 

Мещралы бяй сарайында ашыгларла йанашы, пящляванлар да 
сахлайырды, тез-тез ъыдыр йарышлары, эцляш йарышлары кечирирди. Онун 
сарайында йашайан Сиъимоьлу адлы пящляванын кцряйини щеч кяс 
йеря гойа билмирди. Сивасда бюйцк торпаглар, вар-дювлят, шющ-
рят-щюрмят сащиби олмасына бахмайараг, Мещралы бяйин вятяни 
Борчалыдан, доьма кянди Дарваздан ютрц бурнунун уъу 
эюйняйирди. Амма щеч ъцр орайа эедя билмязди. Чцнки руслара 
олмазын диван тутмушду. Анъаг щярдян бир Дарваздан Аъы-
йурда эялянляр олурду. Мещралы бяй онлары бюйцк щюрмятля 
гаршылайырды, Борчалыда няляр баш вердийини сорушурду, дарваз-
лыларын щамысынын тяк-тяк кеф-ящвалы иля марагланырды, щяля 
онлара мцмкцн гядяр пул кюмяклийи дя едирди.  

Бяли, беляъя Мещралы бяйин эцн-эцзараны Сивасда хош ке-
чирди. Амма, онун да шющрятиня аьыз буранлар варды. Бир эцн 
гяза мяркязиндя гонаглыг иди. Мещралы бяй дя бу гонаглыгда 
иди. Бир аздан Гангал ряиси дя эялди. Щамы щюрмят яламяти 
олараг айаьа галхды, Мещралы бяй ися галхмады. Ряис пярт олду. 
Башлады Мещралы бяйя аьыр-артыг демяйя. Мещралы бяй верди 
Гангал ряисинин ашынын суйуну вя деди: 

– Мян, эавурларла юлцм-дирим дюйцшцндя оланда сян 
галайчы йанында шяйирд идин.  

Бу ъавабдан сонра ряис мяълисдян башы аловлу цз гойур вали 
Ряшид Пашанын йанына вя дейир: 

– Мещралы бяй Сивасын валиси сиз Ряшид Пашаны ящли-мяълисдя 
галайчы, мяни дя сизин шяйирдиниз адландырды. 
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 О иди ки, Ряшид Паша ящвалатын цстцня артыг-яскик гойуб 
чатдырды Шювкятли Султан Ябдцлщамид Пашайа. Ряшид Пашанын 
щирсини-щиккясини эюрян Ябдцлщамид Паша деди: 

– Паша, сян билирсян ки, Мещралы бяй Алосманын йенилмяз, 
бюйцк гящряманыды. О Алосманын ян щюрмятли гарапапаьыдыр. 
Бизим мямлякятин гарапапаглары, Сивас вилайятиндя, Шярги 
Анадолуда йашайан мцсялманлар ону чох истяйир. Еля мян дя. 
Мещралы мяним сярбяст, азад асланымдыр. Бяйям, бир иэиди 
мяня чохму эюрцрсян?! 

Бяли, Султан Ябдцлщамиддян аьзы йанан Ряшид Паша кор-
пешман гайыдыр Сиваса. Бу ящвалатдан сонра Анадолу аьзында 
Мещралы бяйин бир сюзц ики олмур. Амма, Ряшид Паша да кин-
кцдурятини унутмур. 

Ящвалаты ешидян Ашыг Пцрйаны эютцрцр эюряк Мещралы бяйин 
шяниня ня дейир, явязиндян биз дейяк, сизя кюнцл шадлыьы: 

Насыл мядщ етмяйим Мещралы бяйи, 
Щяр йердя шяряфи, цнц сюйлянир. 
Йапдыьы иэидлик аьлыма дцшдц, 
Цзяриндян кечян эцнц сюйлянир. 
 
Бяйин чохду анладарсаг давасы, 
Титрятди ялиндя гоъа Сивасы, 
Сцрцйц сахлады Гангал аьасы, 
Щяр йердя шяряфи, шаны сюйлянир. 
 
Мещралы бяй ата миняр, йцрярди, 
Дцшмян эюрся, горхусундан ярярди, 
Дохсан цчдя эялянляри горарды, 
Ясаляти, ъинси, дини сюйлянир. 
 
Мещралы бяйими билянляр билир, 
Эцълц иди бир ордуйа баш эялир, 
Ол щяр йердя гящряманлыг сюйлянир, 
Бюйля гящряманын щалы сюйлянир. 
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Мещралы бяй сяни насыл дуйурам, 
Иэидлярдян сяни сечям, айырам, 
Йарадандыр сяни бюйля йарадан, 
Пцрйаны бу эцн дя буну сюйляйир. 

Сивасда тез-тез ат йарышлары кечирирдиляр. Бу йарышларда щей 
Мещралы бяйин Гаракютцйц биринъи йери тутурду. Амма бу атын 
да бир тярс хасиййяти варыймыш, эцлля атмасан йахшы гачмырмыш. 
Гаракютцйцн бу хасиййятини Ряшид Паша юйрянир вя бир дя ат 
йарышы кечириляндя шярт гойур ки, эцлля атмаг олмасын. Щамы 
разылашыр. Йарышда Гаракютцк эеридя галыр. Йарыша бахан Чопур 
Ящмяд адында бир гарапапаг буна дюзя билмир. Юз-юзцня 
фикирляшир ки, айя, бу ня тящяр ола биляр, Мещралы бяйин аты олсун, 
юзц дя эеридя галсын вя пиштойуну чыхарыб эюйя бир эцлля 
бурахыр. Гаракютцк эцлля сясини ешидян кими йел тяки эютцрцлцр 
вя биринъи йери тутур. Бу ящвалатдан сонра Мещралы бяйнян 
Ряшид Пашанын арасы лап пис олур. 

Устад беля ярз ейляйир ки, Мещралы бяй Алосманда онун 
шанына мцбаряк сюзлярдян вяъдя эялир. Сивасда Алосмана лайиг 
шанлы сцвари ордусу дцзялдир. Бу ордуйа Гарапапаг Щями-
диййя Алайлары дейирдиляр. Щансыса бир вилайятдя дювлятя гаршы 
цсйан баш веряндя о саат ону йатыртмаг цчцн Мещралы бяйин 
бу алайыны эюндярирдиляр. 

 Бир дяфя Баьдадда ярябляр Алосмана гаршы цсйан ейляйир. 
Цсйанын башында Ъяфяр адында амансыз бир ешкийа дурурду. 
Она эюря дя маршал Гурд Исмайыл Паша султанын тапшырыьы иля 
юзцнц йетирди кюмяк истямяк цчцн Аъыйурда, Мещралы бяйин 
щцзуруна. Мещралы бяй Гурд Исмайыл Пашаны эюрцб чох севин-
ди. Устад дейир ки, Сивасын, Гейсяриййянин, Ярзинъанын, Тога-
тын ян щюрмятли пашаларыны, бяйлярини, аьаларыны йыьыб онун шяря-
финя йедди эцн, йедди эеъя гонаглыг верди. Сонра бярабяр Баь-
дада йолландылар. Баьдад валиси онлары щюрмят-иззятля гаршылады. 
Мещралы бяй ешкийа Ъяфяря тяслим олмаг цчцн цч эцн мющлят 
верди. Ъяфяр Мещралы бяйин адыны-саныны чох ешитмишди. Она 
эюря дя Мещралы бяйя исмарлады ки, яэяр мяни ъязаландырмасан 
юмрцмцн ахырына кими сянин сядагятли гулунам. Мещралы бяй 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 320  

киши сюзц верди ки, сяни гурдаламайаъам. Ондан сонра ешкийа 
Ъяфяр Мещралыны йанына эялди вя она ян йахшы ъинс яряб атлары 
щядиййя етди.  

О заманларда бцтцн Ярябистан Алосманын ялиндя иди. Инэи-
лисляр тцрклярин эцъцндян горхуб Йямяндя араны гатды. Орада 
йашайан ярябляр тцркляря гаршы цсйан галдырдылар. Чохдандан 
гялбиндя кин бясляйян Ряшид Паша Мещралы бяйдян гуртулмаг 
цчцн султана йазды ки, бу цсйаны йатырса, йалныз Мещралы бяй 
йатыраъаг. Султан Ряшид Пашанын йаздыьыны охуйуб Мещралы 
бяйи эюрцшмяк цчцн икинъи дяфя Истанбула дявят етди. Йашы 
алтмышы ютмцш Мещралы бяй юз щярби эейимини эейинди, гылынъыны 
да баьлайараг алайындан цч-дюрд няфяри эютцрцб йолланды 
йедди тяпядя йерляшян Истанбула. Мещралы бяй Султан сарайынын 
мярмяр пиллялярини галханда, ахсадыьы цчцн онун гылынъындакы 
эцмцш уълуг пилляляря дяйиб сяслянирди: «тыг», «тыг», «тыг», 
«тыг»,... Бу тыггылтыны Султан Ябдцлщямид да ешитди, эюрдц ки, 
эялян эюзлядийи Мещралы бяйдир. Тез айаьа галхыб ону гаршыла-
маьа щазырлашды. Мещрибан эюрцшцб хейли сямими сющбятля-
шяндян сонра Султан деди: 

– Асланым, дцшмянляримиз Алосманы парчаламаг истяйир. 
Йямяндя ярябляри цсйана галдырыблар. Щамы дейир ки, бу цсйаны 
йатыртса Мещралы бяй йатыраъаг. Она эюря сяни чаьырдым ки 
мяслящятляшям. Мян билирям ки, сян онсуз да мямлякятимиз 
цчцн явязсиз ишляр эюрцбсян. Инди йашынын да о вахты дейил. Йя-
мян чох исти йердир. Сян еля истиляря алышмайыбсан. Бу мясялядя 
сярбястсян. Исяйирсян эет, истямирсян эетмя. Кеф сяниндир.  

Мещралы бяй Йямяня эетмяйя «йох» демяйи шяряфиня сыьыш-
дырмады. Сиваса гайыдыб алайыны топлады. Щазырлыг ишляриня баш-
лады. Мещралы билирди ки, бу сяфяр чятин сяфярди. Щамы дейирди ки, 
Йямянин истиси дюзцлмяздир, орайа эедян бяри башдан юлмцш 
сайылыр. Одур ки, деди, узаг сяфярди, ня олар, ня олмаз, йахшысы 
будур эял гощум-ягрябайла щалаллаш-видалаш. Алды эюряк Мещ-
ралы бяй йахынларына ня деди, биз дейяк, ешидянляр шад олсун:  

Эялин щалаллашаг, гощум-гардашым, 
Узаг йеря бир замана эедирям, 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 321  

Йа гисмят саь эялям, йа да эялмяйям, 
ллащы дейиб амана эедирям. 
 
Мян юлсям дя виъданымы атмарам, 
Намярдлярин кюлэясиндя йатмарам, 
Миллятими ярябляря сатмарам, 
Яэяр дцшсям чян-думана эедирям. 
 
Мещралыйам артыг ютцбдцр йашым, 
Нечя-нечя говьалар чякиб башым, 
Мяним иля эедир иэид гардашым, 
Яряб ели о Йямяня эедирям. 

Мещралы сюзцнц гуртарыб бцтцн гощум-гялрябяси иля эюрц-
шцб-щалаллашды. Сонра цзцнц оьлу Рцшдц бяйя тутуб деди: 

– Оьлум, билирсян ки, Йямяня эедянин чоху эери гайытмыр. 
Шяр демясян хейир эялмяз. Ишди эялмясям, чалыш ел ичиндя 
щюрмят-мярифят йийяси ол. Бу тяряфин гарапапагларындан му-
ьайат ол. Онда мяним дя рущум шад олар. Ямин Алы бяй дя 
мянля эетмяк истяди. Она эюря дя бу эцндян мяни бу тор-
пагларда сян явяз етмялисян.  

Мещралы бяй Рцшдц бяйя юйцд-нясищят веряндян сонра тул-
ланыб ата минди. Ордусуна низамла дцзцлмяйи ямр етди. Мещ-
ралы бяйин юзц рясми эейимдя алайын лап габаьында дурурду. 
Мещралы бяй тярпянмяк истяйяндя щяйат йолдашы Бащар ханым 
эюзляринин йашыны абу-лейсан кими тюкцб онун габаьыны кясди. 
Еля бил Бащара дедиляр ки, Мещралы бу сяфярдян гайытмайаъаг. 
Одур ки, сийащ зцлфцндян цч тел айырыб эюряк Мещралыйа ня 
дейир вя Мещралы ня ъаваб верир. Щяр икисинин тяряфиндян ярз 
ейляйяк, динляйянляр саь олсун.  

 
Бащар ханым: 

Сян эедирсян худам цстцнля эетсин, 
Эет, Мещралым, саьлыг иля эялясян, 
Йараданым ниъат версин ишиня, 
 Эет, Мещралым, саьлыг иля эялясян. 
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Мещралы бяй: 
Аллащы чаьырыб дцшцрям йола, 
Горхма, йарым, саьлыг иля эялярям, 
Талещими фяляк мянля верярся, 
Горхма, йарым, саьлыг иля эялярям. 

 
Бащар щаным: 

Сян эялинъя эюзцм йолда олаъаг, 
Рянэим-рущум саралаъаг-солаъаг, 
Рцшдц бяйим сянсиз йалгыз галаъаг, 
Эет, Мещралым, саьлыг иля эялясян. 

 
Мещралы бяй: 

Йапышмышам ятяйиндян Аллащын, 
Исламын пянащы о эюзял шащын, 
Дин йолунда эютцрмцшям силащы, 
Горхма, йарым, саьлыг иля эялярям. 

 
Бащар ханым: 

Мцшкцлдя гойдун Бащарын ишини, 
Ахытдын эюзцндян ганлы йашыны, 
Апарырсан юзцнля гардашыны, 
Эет, Мещралым, саьлыг иля эялясян. 

 
Мещралы бяй: 

Гырх беш илди ня ки говьа етмишям, 
Аллащымын ятяйиндян тутмушам, 
Мещралыйам, артыг йаша долмушам, 
Горхма, йарым, саьлыг иля эялярям. 

Щяр икисинин сюзц тамам олмушду ки, Мещралы бяйин эюзц 
эеридя дуруб эюзляри йашла долмуш оьлу Рцшдц бяйи алды. Деди 
ки, эял бир-ики кялмя сюзля бунун да кюнлцнц ал. Эютцрдц эюряк 
Мещралы бяй оьлу Рцшдц бяйя ня сюйляди: 

Мян эедирям Рцшдц бяйим аьлама,  
Кюз гойуб да ъийярими даьлама, 
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Алай эетди мяни бурда яйлямя  
Оьул кюз, дцшдцйц йери йахар, кимя ня? 
Оьул, дярд мяним дейил ми, валлащ кимя ня? 
 

Та язял язялдян йаслыйам, йаслы, 
Чифтя ал гылынъын уълары паслы, 
Мещралыйы сорарсан, язялдян йаслы 
Оьул кюз, дцшдцйц йери йахар, кимя ня? 
Оьул, дярд мяним дейил ми, валлащ кимя ня 

 

Мян эедирям, Рцшдц бяйим сяня бир нишан, 
Сусузлугдан алайлары пяришан, 
Щеч ифлащ олурму Йямяня дцшян? 
Оьул кюз, дцшдцйц йери йахар, кимя ня? 
Оьул, дярд мяним дейил ми, валлащ кимя ня? 
 

Йямян чюлцндя табур гурайым,  
Залым дцшманлара щесаб сорайым, 
Фярман падишащдан орда юляйим,  
Оьул кюз, дцшдцйц йери йахар, кимя ня? 
Оьул, дярд мяним дейил ми, валлащ кимя ня? 
 

Йямян чюлц виран олсун, даь олсун, 
Бизим елляр йашарсын да баь олсун, 
Мян юлцрсям, Рцшдц бяйим саь олсун, 
Оьул кюз, дцшдцйц йери йахар, кимя ня? 
Оьул, дярд мяним дейил ми, валлащ кимя ня? 

Мещралы бяй сарайында щеч кясин хятриня дяйиб-долашмырды. 
Бцтцн ишчиляри, мещтярляр, гуллугчулар, кянизляр ондан разы 
идиляр. Щеч бири истямирди ки, Мещралы бяй Йямяня эетсин. Она 
эюря Бащар ханым бир йандан Мещралы бяйя йалвар-йапыш ейля-
йиб сахламаг истяйяндя, гуллугчулар, мещтярляр дя бир тяряфдян 
алайын Йямяня эетмясинин гаршысыны алмаг истяйирдиляр. Алды 
эюряк баш мещтяр Алы бяйи гардашыны Йямяня эетмякдян 
чякиндирмякдян ютяри ня тящяр диля тутмаьа чалышды, биз дейяк, 
ешидянляр шад олсун: 
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Мещралы бяй Щямидиййя алайы, 
Дцшмянляр чыхарды тцрлц бялайы, 
Нядир, Алы бяйим, бунун голайы? 
Йямяня де, мяним аьам, Йямяня, 
Ендимола Мещралы бяй Йямяня, 
Гурдумола чадырлары чямяня. 
 
Мещралыйы сокакларда тутдулар, 
Аьамы да бир гуршуна сатдылар, 
Мещралыйы Йямяня дя атдылар 
Йямяня де, мяним аьам, Йямяня, 
Ендимола Мещралы бяй Йямяня, 
Гурдумола чадырлары чямяня. 
 
Дювлятя баьлыдыр онун бу башы, 
Ъащанда арасан булунмаз еши, 
Зира алтмышы ютцбдц йашы 
Йямяня де, мяним аьам, Йямяня, 
Ендимола Мещралы бяй Йямяня, 
Гурдумола чадырлары чямяня. 
 
Яряб атлар эялди баьланмаг истяр, 
Кюмцшлярин эялди йаьланмаг истяр, 
Рцшдц бяй бюйцдц, евлянмяк истяр 
Йямяня де, мяним аьам, Йямяня, 
Ендимола Мещралы бяй Йямяня, 
Гурдумола чадырлары чямяня. 
 
Гум тяпяси олду эюрцнмяз отлар, 
Аълыгдан юлцрляр кцщейлан атлар, 
Гардаш шящид дцшдц нечя иэидляр 
Йямяня де, мяним аьам, Йямяня, 
Ендимола Мещралы бяй Йямяня, 
Гурдумола чадырлары чямяня. 
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Алай Йямяня йола дцшдц. Онларын кечдийи йерлярдя щамы 
йолун гыраьына тамашайа дцзцлцрдц ки, Мещралы бурдан кечя-
ъяк. Бир мцддят сонра гуру иля, дянизля эедиб чатдылар Йямян 
елиня. орада да иэидлик эюстяриб дцшмяни гырыб-чапдылар. Анъаг 
гарапапаглар исти йерин щавасына алышыг дейилдиляр. Она эюря дя 
Мещралы бяй Ярябистанын истисиня, сусузлуьа дюзмяйиб хястя-
лянди. Эюрдц ки, иши чох аьырды. Бир эцн еля олду ки, су йолуна 
чыхды. Бир дя эюрдц ки, ики мурьу гушу эялиб бунун гаршысына 
гонду вя башладылар юз дилляриндя ютмяйя. Мещралы бяй юз-юзц-
ня деди, ей дили-гафил! Дейирляр бязи щалларда мялейкяляр эюйяр-
чин, бир дя ащу олуб бу донда адамын эюзцня эюрцкцрляр. Ол-
майа бунлар да мялейкядирляр, эял Сиваса бир намя йаз ат бун-
лара. Яэяр мялейкя олсалар бу намяни апарыб чатдырарлар. Йох 
яэяр ади гушлардыса, онда мяктубум галар. Алыр эюряк Мещралы 
бяй ня йазыр, тяряфиндян ярз ейляйяк, ешидянляр шад олсун.  

Мурьу гушу, бир Аллащын ешгиня, 
Мяним щалымы Сиваса йетирин, 
Гощума, гардаша, доста, йарана, 
Йол эюзляйян вяфадара йетирин. 
 
Ишди эедяр олсан бизим елляря, 
Де ки, эюзцнц тикмясин йоллара, 
Щясрятин чякдийим ширин дилляря, 
Вяфадарым о Бащара йетирин. 
 
Халгымын йолунда чякмишям ъяфа, 
Дин-исламын замынкары гыл шяфа, 
Дада йетиш Мящяммяд ял Мустафа, 
Яли йоллу ялямдара йетирин. 
 
Юзцн мялейкясян мурьу донунда, 
Бялкя сюзцн кечяр щаггын йанында, 
Йардым истяйярям мяншяр эцнцндя, 
Етмя мяни эцнц гара, йетирин. 
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Мещралы чякдийи дад иля ащды, 
Щяр шейи хялг едян гадир Аллащды, 
Мяним гайытмаьым щагга пянащды, 
Аъыйурддакы достлара йетирин. 

Мещралы бяй сюзцнц тамамлайыб дил ъавабында бир нечя сюз 
йазыб намяни бцкцб атды щямин гушлара. Юзц дюнцб эери эетди. 
Гушларын бири шыьыйыб намяни алды димдийиня, пярваз едиб учмаьа 
башлады. Эеъяни эцндцзя гатыб эялди Сивас елиня. Мяктубу апарыб 
дцз Бащар ханымын отурдуьу имарятин гаршысында йеря атды, юзц 
ися аьаъа гонуб тамаша ейляди. Намяни апарыб чатдырдылар Бащар 
ханыма. Бащар намяни охуйуб билир ки, ону гуш эятириб. Башына-
дизиня дюйя-дюйя алыр эюряк Мурьу гушуна ня дейир:  

Мурьу гушу, бу намяни эятирдин, 
Сюйля эюрцм Мещралымы нейлядин? 
Эятирибян арзусуна йетирдин, 
Сюйля эюрцм Мещралымы нейлядин? 
 
Бир де эюрцм бу ня суал-сорьудур, 
Бу йазылар щагдан эялян гурьудур, 
Юзцн мялаикя, донун мурьудур, 
Сюйля эюрцм Мещралымы нейлядин? 
  
Йетирдинми сян аьзына, дилиня, 
Сюйля, ня вясиййят етди елиня, 
Мян йазыьы нийя салды зцлцмя, 
Сюйля эюрцм Мещралымы нейлядин? 
 
Ешитмядим вясиййятини, сюзцнц, 
Аьлар гойду бу Бащарын эюзцнц, 
Чохму сольун эюрдцн онун цзцнц, 
Сюйля эюрцм Мещралымы нейлядин? 

Бащар сюзцнц гуртарыб башлады аьламаьа. Гуллугчулары бю-
йцр-башына йыьышыб сакитляшдирмяйя башладылар. Дедиляр ки, щяля-
лик бир сяда-сораг йохду, нийя аьлайырсан? Бащар да деди ки, 
мян о намяни охуйан кими билдим ки, Мещралынын башында 
гаранлыг вар.  
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Инди сизя хябяр верим Мещралы бяйдян. Мещралы бяй истийя 
дюзмяйиб юмрцнц баьышлады оьлуна. Ону Йямяндя дяфн ет-
диляр. Мещралы бяйин алайындакы иэидлярин чоху да истийя таб 
эятирмяйиб бу дцнйадан кючдцляр. Тякъя йцзбашы Ящмяд, 
чавуш Мащмуд, чавуш Эюйчя, чавуш Мящяммяд, Йетим Ис-
майыл, Туран Аьъа вя Гушгайасы кяндиндян Щцсейн саь-са-
ламат эери гайытдылар.  

Мещралы бяйин юлцм хябяри щяр йана илдырым тяки йайылды. 
Анадолу елляриндя, Борчалы кяндляриндя ещсанлар верилди. Аъы-
йурда башсаьлыьына дювлят адамлары эялди. Ашыглар, шаирляр йас 
сахлады, аьылар деди. Мещралы бяйин йахын досту, онун сара-
йынын ян щюрмятли гонаьы, сарайдакы мяълислярдя даим баша 
чякилян Дяликдашлы Ашыг Рущсяти дя бу хябярдян сарсылды, эюз 
йашларыны сел-су кими ахытды вя алды беля бир аьы деди: 

Бяллолду эетдийин, мяним яфяндим, 
Инделщан оланлар сяни арайыр. 
Йыхылды бир йаны гоъа Сивасын, 
Дярвишан оланлар сяни арайыр. 
 
Позулду ялваны уъа бинанын, 
Гями артды ичиндяки чобанын, 
Кясилди гисмяти ханя виранын, 
Ъяннятдя гылманлар сяни арайыр. 
 
Йцкляди кючцнц ъан Мяммядалы, 
Бир заман диллярдя сюйлянсин щалы, 
Мещралы гызынын гырылды голу, 
Ахытды ал ганлар, сяни арайыр. 
 
Гайри-шащин учду, далда йар галды, 
Вяфасыз дцнйанын юмрц аз галды, 
Баьлар чичяк ачмыш, эцллц йаз эялди, 
Бахчаван оланлар сяни арайыр. 
 
Ня мцхалиф дяйди фяляйин дашы, 
Насыл йахды айрылыьын атяши, 
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Йеня ешкийалар галдырды башы, 
Бязирэан оланлар сяни арайыр. 
 
Щаны сянин кими еллярдя рящбяр, 
Сяндян зийа умар эцнляр, эеъяляр, 
Чаршыларда яснаф, кюйлярдя рянъбяр, 
Даьларда чобанлар сяни арайыр. 
 
Оланъа мурадын мящшяря галды, 
Фяляк бу бялайы бизляря салды, 
Ашыг Рущсяти дя мяддащын олду, 
Нечя пящляванлар сяни арайыр. 

Щя, мяним язизлярим! О вахтдан айлар кечди, гяриняляр, илляр 
ютдц, бу сядалар чатды гядим-гайым тцрк йурду Борчалыда юмцр 
сцрцб эцн кечирян Ашыг Мящяммяд Садахлыйа. Ашыг Мящяммяд 
Садахлы да бир гядяр гямляниб-кядярляниб эютцрдц алим гардашы, 
академик Валещ Щаъыларын «Борчалы Мещралы бяй тарихи щягигят-
лярдя» китабыны охуду вя ондан тясирляняряк таныш олдуьунуз 
«Мещралы бяй» дастаныны дцзцб-гошду, сонда да Мещралынын яв-
вялъя иэидлийини, сонра да юлцмцнц нязмя чякиб бир дуваггапма 
иля эюряк ня деди, биз сюйляйяк, ешидянляря кюнцл шадлыьы: 

Истяйирям саз эютцрцб 
Беля бир дастаны дейим! 
Сюйляйим мащаллара 
Ешитсин щяр йаны дейим! 
Юз мащалы Борчалыдыр 
Дарвазды мяканы дейим! 
Ясил ады Мещралыды, 
Лягяби бяй, ханы дейим! 
Дюрд бир йана сяда салды, 
Бир йан, Алосманы дейим!  
 
Борчалынын иэид оьлу, 
Бир ъан гойду бу ъащана, 
Чохларына диван тутду, 
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Дцшмян галды йана-йана, 
Долашды Иран-Тураны, 
Ордан кечди Алосмана, 
Дюрд бир йана тел вурдулар, 
Чох ахтардылар бящана, 
Халиг юзц пянащында, 
Сахлады о ъаны дейим! 
 
Яр оьлу тяк ад газанды 
Алды даьын щавасыны; 
Гартал кими зирвялярдя 
Салды мяскян-йувасыны. 
Урусларла ъянэ ейляди 
Газанды щяр давасыны; 
Беля гящряман иэидля, 
Щеч ким етмясин бящсини; 
Даьыдыб сяфляри позан, 
Бюйля бир асланы дейим! 
 
Кюч ейляди гоч Короьлу, 
Чянлибел ойлаьы галды. 
Рцстям юлдцрдц оьлуну, 
Синясиндя даьы галды. 
Ня Няби, ня Гачаг Кярям, 
Ня дя Гандал Наьы галды. 
Даьладын нечя синяляр, 
Ня цряйинин йаьы галды, 
Нечялярини йола салдын, 
Алосман асланы дейим. 
 
Мямлинин гящряман оьлу, 
Тяк эялмишди бу дцнйайа. 
Эавурлара ган уддурду 
Дцшмян галды йана-йана. 
Йа илащим, неъя гыйдын 
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Беля иэид гящрямана. 
Мещралы тяк иэид оьлу 
Бир дя доьаъагмы ана? 
Вахтсыз эетди бу ъащандан, 
Етмирдим эцманы дейим. 
 
Ей вяфасыз фани дцнйа, 
Сюйля, сяндя мцрвят щаны? 
Вахтсыз чох йола салыбсан 
Нечя-нечя гящряманы! 
Тарих бойу ким унудар, 
Мещралы тяк бир инсаны? 
Ялясэяр йазды-йаратды 
Дяли Алыйа дастаны, 
Садахлы ашыг Мящяммяд 
Гошду бу дастаны дейим!  

 
 

ЪЯЛАЛ-САЙАД СЯЛВИНАЗ 
 

Аты црйан, кянди црйан олан да, 
Зящмяр айда гарлы даьлар ашармы? 
Юксцзцн йарасы дярин оланда 
Кимся нештяр вуруб ону дешярми? 
 
Хош ъавабын дцшцн, сюймя бир кяся, 
Сарала щейватяк, сяркяндя эязя, 
Бу дцнйада дяфтяр версяк иблися 
О дцнйада йахасындан дцшярми? 
 
Шивьа сюзц нясищятдир биляня, 
Щяр кеш юз дининъя намаз гылана, 
Гялби, хцлги сидги тямиз олана 
Ъяннят йолу бир ъяддяди, шашармы? 
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Устадлар устаднамяни бир йох, ики дейярляр, биз дя дейяк 
ики олсун: 

Бир ийид бус ется шащ дамянини, 
Тякдир етмяк ады-шана дцшярми? 
Ийидин олмаса щяйатда дярди, 
Дярман цчцн о лоьмана дцшярми? 
 
Щясрят дидялярин дямдя олмаса, 
Тути-гямзялярин ъанда олмаса, 
Пярванянин мейли шамда олмаса 
Дюня-дюня нар ичиня дцшярми? 
 
Шейдайи дер, шцкрцн кясмя мювладан, 
Мяънун да ня бафа эюрдц Лейладан, 
Сяфил байгуш ляззят алса дцнйадан, 
Пирал олуб вираняйя дцшярми? 

Устадлар устаднамяни ики йох, цч дейярляр, биз дя дейяк цч 
олсун, хаинин юмрц пцч олсун: 

Аьыр мяълисдя чалмаьа сазым йох, недем, недем, 
Ашыьинян дилляшмяйя сюзцм йох, недем, недем, 
Достларымы мещман етсям, лайиг етсяляр мяни, 
Кясиб дя кабаб етмяйя гузум йох, недем, недем. 
 
Щаваланма дяли эюйлцм, чыхма даьлар башына, 
Ийид вар ки, ъаваб веряр бизим кими бешиня, 
Демяйинян тякъя мяням, юйцнмя бош-бошуна, 
Гутни-гумаш сащавыйам, безим йох, недем, недем. 
 
Ял ялдян цстцн, Владимер, вардыр ейидян ейи, 
Ики гошма демяйинян габарма ашыг дейин, 
Саз-каман олмайан йердя чарасыз ейдир мейи, 
О да еллярдя булунур бизим йох, недем, недем. 

Вярани-якбяр, шируни-шякяр, шякяри-ширин, ширини-диртап, беля 
рявайят, беля щекайят едирляр ки, Гяндящярдя Мащмуд паша 
адлы бир падшащ щюкмранлыг едирди. Мащмуд пашанын он беш 
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йашында бир оьлу вар иди, ады Ъялал иди. Падшащын юзцнцн йетмиш 
йашы вар иди. Еля олду ки, Мащмуд паша аьыр хястялянди, башыны 
яъял йастыьына гойду, вязир-вякиллярини йанына чаьырыб деди: 

– Саьала билмясям, риъа едирям ки, оьлум Ъялала 25 йашына 
гядяр тахт-таъы тапшырмайасыныз. О чох ъаванды. Халгы йола 
апара билмяз. 25 йашына чатар, ондан сонра тахта чыхарарсыныз. 

Ертяси эцн Мащмуд паша юмрцнц баьышлады.  
О заманлар юлян падшащын йериня тязя падшащ гоймамыш, 

ъяназяни йердян галдырмаздылар. Эятириб вязирин бирини падшащ тя-
йин етдиляр, дедиляр ки, Ъялал 25 йашына чатана кими, он ил мцддя-
тиндя падшащлыг едяъяксян. Вязир дя башлады юлкяни идаря етмяйя. 

Эцнляр кечди. Ъялал да йасдан чыхыб башлады дцканда-ба-
зарда эязмяйя. О, бир эцн бахыб эюрдц ки, кцчядя беш-алты ушаг 
йыьылыб ашыг-ашыг ойнайыр. Ичляриндя бир кечял вар иди. Кечял 
ушагларын щамысынын ашыьыны удду, сонра да ялляриндян алыб ара-
дан чыхды. Ушаглар кечялин архасынъа эедиб она йалвармаьа 
башладылар ки, бир аз ашыг вер, цстцня артырыб сабащ йеня ойна-
йарыг. Кечял онлара аъыгланыб деди ки, щарамзадалар, мян гу-
мардан ашыг газаным, йеня эерими гайтарым. Сонра да ушаг-
ларын щярясиня бир шилля вурду. Ъялал ушагларын аьладыьыны эюрцб, 
онлара йазыьы эялди, деди: 

– Ай кечял, вермирсян вермя, даща ушаглары нийя дюйцб 
аьладырсан? 

Кечял деди: 
– Балам, бу гумарды, мярифятин варса, сян дя ойна. 
Ъялал: 
– Мян сянин балан олдум, ща? Мян Мащмуд пашанын оьлу 

ола-ола сян мяня бала дейирсян ща, – дейиб кечялин аьзына бир 
шилля чякди. Кечял аьлайа-аьлайа анасынын йанына эетди. Анасы 
сорушду ки, ня олуб, бала, сяни ким вурду. Кечял деди ки, мяни 
Ъялал бяй дюйдц. 

– Щансы Ъялал бяй? 
– Мащмуд пашанын оьлу Ъялал бяй. 
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– Демяли беля щя, кечинин яъяли йетишяндя башыны чобанын 
чомаьына сцртяр. Мян онун башына еля иш эятирим ки, ады да 
йадындан чыхсын. 

Кечялин анасы соьан язди, бурнуна тутду, сарымсаг язди 
эюзляриня сцртдц, аьлайа-аьлайа эялиб Ъялала деди: 

– Ъялал бяй, айыб сянин камалына, айыб сянин ъамалына. 
Щайыф ки, сян Мащмуд падшащын оьлу ола-ола тахт-таъ щаг-
гында дцшцнмцрсян, кцчяляря дцшцб бизим кечяли дюйцрсян. 
Ким дейир ки, аьыл артыр, эет-эедя азалыр, 25 йашында да индики 
аьлынла падшащ олаъагсан. Эет, атанын тахт-таъына сащиб ол. 

Арвадын сюзляри Ъялалын чох хошуна эялди. О, чыхарыб гарыйа 
бир гызыл да верди. Атасынын гылынъ-галханына гуршанды, зорла 
тахта чыхды. Танышлардан кимисини вязир тяйин етди, башлады 
юлкяни идаря етмяйя. 

Эцнляр ютдц, щяфтяляр йетди, айлар тамам олду. Цч ил ярзин-
дя, юлкяни идаря етмяк явязиня, Ъялал Мащмуд пашанын 15 
хязиня гызыл-эцмцшцнцн алтындан вуруб цстцндян чыхды. Щюр-
мятдян дцшдц, цзцня бахан да олмады. Юлкя дя галды башлы-
башына. Бир эцн о эялиб анасындан сорушду. 

– Ахшам йемяйиня ня щазырламысан? 
Анасы деди ки, сян йемяк сорушан дейилдин, инди ня олуб ки, 

сорушдун: 
– Ана, ъибимдя пулум йохду, дост-таныш да цзцмя бахмыр. 
Анасы деди: 
– Ата малыны суйа верянин ахыры щямишя беля олар, бала. Эет, 

инди бир пешядян-заддан юйрян, башымызы бир тящяр сахлайаг. 
Анасынын сюзляри Ъялалын цряйини гана дюндярди, тясирлянди, 

аьламаьа башлады. О гядяр аьлады ки, йорулуб ялдян дцшдц, юз 
отаьында йухуйа эетди. Эеъянин бир вахтында бир нурани пир 
эялиб дурду башынын цстцндя, деди: 

– Ъялал, ня йатмысан, дур эюзлярини ач, эюр дцнйада няляр 
вар. 

Ъялал эюзцнц ачыб эюрдц ки, бир нурани гоъады, ялиндя дя бир 
бадя, башынын цстцндя дуруб дейир: 

– Ал, бала, бу бадяни нуш ет. 
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Ъялал деди: 
– Зящримара галсын о бадяни, о дейилми мяни бу эцнляря 

салан. Анд ичмишям, баба, даща аьзыма вурмарам. 
Гоъа деди: 
– Балам, бу о бадялярдян дейил. Бу, мурад бадясиди. 
– Мурад бадясинин мяня ня хейри? 
– Мурад бадяси Арзуйу Гямбяря, Вярганы Эцлшайа, Лей-

лини Мяънуна, Яслини Кярямя, Ашыг Гяриби Шащсянямя бута 
верян бадяди. 

Ъялал бадяни эютцрцб башына чякмяк истяйяндя, нурани гоъы 
деди ки, дайан, оьул, бир дуасыны да верим. 

Деди: 
– Ня дуасыдыр? 
– Буну ичярсян сяни, мяни йарадан Мювланын ешгиня. 
Ъялал ичди. Гоъа бадяни бир дя долдурду: 
– Буну да ич гырхларын, пирлярин ешгиня. 
Ъялал буну да ичди. 
Гоъа цчцнъц бадяни дя долдурду: 
– Буну да нуш ет Шираз шящяриндя Ящмяд пашанын гызы 

Сайад-Сялвиназын ешгиня. 
Ъялал буну да ичди. 
Гоъа деди: 
– Оьул, ня эюрдцн? 
– Ня вар, ня эюрцм? Цч бадя, бир пир эюрдцм. 
– Оьул, мян бармаьымы щайана узатсам, сян ора бах. 
Бармаьыны узатды, деди: 
– Оьул, ня эюрцрсян? 
– Даьлар, дяряляр, тяпяляр, кяндляр, бир дя шящярляр. 
– Иряли бах йеня ня эюрцрсян? 
Гоъа Шираз шящярини хялбир бойда йердян Ъялалын дцз 

эюзцнцн габаьына эятирди. Бу йердя Ъялал деди: 
– Бир эюзял шящяр эюрцрям. 
– Оьул, бу шящярдя сяня ня верим? 
– Чох эюзял шящярди, еля шящяри мяня версян йахшы олар. 
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– Йох, оьул. Бу шящярдя сянин кими минлярля адам йашайыр. 
Бу бойда шящярдя юзцня лайиг бир шей тапа билмирсянми? 

Ъялал бу вахт юз отаьында гызыл тахтын цстцндя яйляшмиш 
Сайад-Сялвиназы эюрцб деди: 

– Ялляриня гурбан олум, баба. Яллярини тярпятмя, эюзял бир 
гыз эюрцрям. Эюзляримдян ится, евим йыхылар. 

– Бах, ону сяня мяшуг етмишям, сяни она ашиг. Чох чюври-
ъяфа чякярсян, амма, иншаллащ, мурада йетярсян. 

Ъялал ялини узатды ки, гыздан йапышсын. Бу вахт яли боша 
чыхды, цзцгуйлу йыхылды. 

Сабащ ачылды, цстцнцзя хейирли сабащлар ачылсын. Анасы бахды 
ки, Ъялал отагдан чыхмады. Ъялалын отаьына галхыб ня эюрся 
йахшыды? Оьлу бищуш олуб йатыр, аьзындан да кюпцк дашланыр. 
Анасы сачларыны йолуб шивян гопарды. Бцтцн алим-цлямалары 
чаьыртдырды, бир шей баш ача билмядиляр. Сорушду ки, йеня чох-
билмиш, дцнйаэюрмцш бир кяс галдымы? Дедиляр: Тяк бир гоъа 
гары галыб, 200 йашында. Ондан синни щеч кяс йохду, бир ону 
да чаьыртдыр. Эетдиляр, гарыны эятирдиляр. Гары бахыб сорушду ки, 
бяс бу тябиб-лоьманлар ня дедиляр? 

Дедиляр ки: 
– Ня биляк, баш ачан олмады, кими дейир дямляниб, кими 

дейир гудуруб, кими дя дейир ъиншяриди. 
Гары деди: 
– Ят-мят биширяниниз дямлянсин, кцлц дюшцряниниз дямлян-

син, еви сцпцряниниз дямлянсин. Он сяккиз йашында беля бир 
севда сяри мяним дя башыма эялиб. Онда эетдиляр сазбянддян 
бир саз эятирдиляр. Саза тязйаня вуран кими галхыб дярдими бир-
бир сюйлядим. Эедин, бир саз тапыб эятирин. 

Тапыб эятирдиляр. Гары няня сазы сясляндирян кими Ъялал 
эюзлярини ачды. Анасы онун эюзляриндян юпцб деди: 

– Бала, дярдин няди? Дярдини сюйля эюряк. 
Ъялал деди: 
– Нянянин ялиндяки сазы верин, сюйляйим. 
Сазы вердиляр. Алды, эюряк Ъялал анасына ня деди: 
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Йатыркян цстцмя эялди ярянляр, 
Ана, щалал ейля, мян эедяр олдум. 
Эюрцндц эюзцмя йары верянляр, 
Ана, щалал ейля, мян эедяр олдум. 

Анасы эюрдц ки, оьлу ямялли-башлы саз чалыр. Деди ки, дейясян 
ашыглыг елямяйя эедяъяк. Алды эюряк оьлуна ня ъаваб верди: 

Гцрбятя эедярсян, баьрым даьланар, 
Оьул, сян эедяндя неъолур щалым? 
Бир ийид эюряндя дилим баьланар, 
Оьул, сян эедяндя неъолур щалым? 

 
Алды Ъялал: 

Пейкан вуруб бу синями паралар, 
Эюрцндц эюзцмя гашы гаралар. 
Щарамымды индян беля буралар, 
Ана, щалал ейля, мян эедяр олдум. 

Анасы дцшцндц ки, бир сорушум, эюрцм, оьлум щара эетмяк 
истяйир, фикриня щаралар дцшцб: 

Баш гойубан йастыг цстя йатанам, 
Баш эютцрцб вилайятдян итяням, 
Сюйля, оьул, эедяъяйин вятяни, 
Оьул, сян эедяндя неъолур щалым? 

 
Алды Ъялал: 

Бу дярд мяни щярякятдян салыбды, 
Эцлцстанда эцлляримиз солубду, 
Шираз шящяриндя Сайад галыбды, 
Ана, щалал ейля, мян эедяр олдум. 

Анасы юз-юзцня фикир еляди ки, Шираз щара, бура щара? Дц-
шцндц ки, бир щядя-горху эялим, гарьыш ейляйим, бялкя бу 
йолдан чякиня: 

Оьул, сян эедяндя билмям нейлярям, 
Ханчал алыб баьрым башы тейлярям. 
Илтимаса дуруб гарьыш ейлярям, 
Оьул, сян эедяндя неъолур щалым? 
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Алды Ъялал: 
Ъялалам, сюзцмц сюйляйярям хош, 
Бир бадя ичмишям, олмушам сярхош. 
Истяр алгыш еля, истярся гарьыш, 
Ана, щалал ейля, мян эедяр олдум. 

 
Алды анасы ахыр сюзцнц неъя деди: 

Аншайам, аьларам, эцндцзля эеъя, 
Сяня дярс верянляр бир нечя хоъа, 
Гурусун диллярим, гарьайым неъя, 
Оьул, сян эедяндя неъолур щалым? 

Ъялал сазла дедийи кими сюзля дя сон сюзцнц деди: 
– Ана, йол тядарцкц эюр, мян эедясийям. 
Анасы дцшцндц ки, бу йягин узаг эетмяйяъяк. Бир нечя 

эцнлцк тядарцк эюрярям, эедяр щярляняр-фырланар, сонра да га-
йыдыб эяляр. 

 Тядарцк эюрдц. Ъялал эетди шящярин дарьасындан бир иллик 
йол тязкиряси алды, тядарцкцнц эютцрцб шящярдян чыхды. Эязди, 
эязди, о гядяр эязди ки, йорулду, эюзцня бир уъа чинар аьаъы 
саташды, аьаъын алтында да эюзял, сярин бир булаг. Ялини, цзцнц 
йахалады, чюряйини йеди, еля аьаъын кюлэясиндя дя йухуйа эетди. 

Сян демя бу тяряфлярдя гырх щарамы-гулдур чалар-чапар, 
ялляриня кечяни эятириб бу булаьын башында бюлцшдцрярлярмиш. 
Щарамылар еля щямин эцн дя ейни вахтда булаьын башына 
йыьылдылар, эюрдцляр ки, ъаван бир оьлан булаг башында йатыб. 
Щарамыбашы йолдашларына деди ки, мян буну ойадаъам, сиз 
ещтийатлы олун. Щарамыларын гырхы да гылынъларыны сийириб оьланын 
башы цстя щазыр дайандылар. Щарамыбашы айаьыны йеря вурараг 
Ъялала – Галх! – деди. Ъялал йухудан ойаныб эюрдц ки, башынын 
цстцндя 40 гылынъ 40 улдуз кими парылдайыр. 

Щарамыбашы деди: 
– Горхма, оьул, биз дя инсаныг, адамйейян дейилик. 

Кимсян, нячисян? Щарадан эялиб, щарайа эедирсян? 
Ъялал деди ки, иъазя версяниз бир ики кялмя сазла дейярям.  
Буйур дедиляр. 
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Алды эюряк Ъялал щарамыбашыйа ня деди: 
Баш эютцрцб о ъанана эедирям, 
Мювланын ешгиня инъитмя мяни.  
Йохса сусамысыз мяним ганыма, 
Мювланын ешгиня инъитмя мяни.   
 
Дюрд бир йана бахдым, даьлар думанды, 
Ъананы эюрмяйя ъан арзуманды, 
Бу бир айрылыгды, ахыр заманды, 
Мювланын ешгиня инъитмя мяни.   
 
Яэяр сучум варса, буйур фярманы, 
Йарадан йетирсин дярдя дярманы, 
Бир Ъялалды гырхынызын гурбаны, 
Мювланын ешгиня инъитмя мяни.   

Щарамыбашы деди: 
– Оьул, бир дил ъавабы сюйля эюряк эетдийин йер щарады? 
– Шираз шящяри. 
– Оьул, сян пайи-пийада, набяляд бир адам, ийирми ъанын 

олса беля бирини апарыб саь-саламат Шираза чыхара билмязсян. 
Бил, аэащ ол, бизим гырхымыз да ширазлы идик. Сарайда гуллуг 
едирдик. Щюкмдара табе олмадыьымыза эюря мямлякяти тярк 
етдик. Инди бурда гачаглыгла башымызы доландырырыг. О торпаьа 
лянят демишик. Бир дя ора гайытсаг бизя щарам олсун! Атын тяр-
киня алыб сяни Ширазын торпаьына чатдыра билярик. Амма ондан 
о йана эедя билмярик. Эюрцрям, йахшы оьлансан, оду ки, кюмя-
йимизи ясирэямярик. 

Щарамыбашы Ъялалы юз атынын тяркиня эютцрдц. Нечя эцн, 
нечя эеъя йол эетдикдян сонра Шираз шящяринин сярщяддиня чат-
дылар. Щарамыбашы бир мешядя Ъялалы дцшцрцб деди: 

– Цч эцн йол эедиб мешядян чыхарсан. Цч эцн дя ондан 
сонра пийада йол эедярсян, Шираз шящяриня чатарсан. 

Сонра щарамылар щалаллашдылар, эери дюндцляр. 
Ъялал шяр гарышана гядяр дайанмадан йол эетди, мешянин 

ортасына чатды. Эеъя дцшдц, мешя зцлмятя дюндц. Ъялал дцшцн-
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дц ки, инди мян нейняйим, йягин ки, бурада гурда-гуша йем 
олаъам. Алды эюряк бу йердя ня деди: 

Йерин, эюйцн, бу дцнйанын сащабы, 
Де, мян Сайадымы кимдян истяйим? 
Йаратдын Кябяни, Шамы, Мещрабы, 
Де, мян Сайадымы кимдян истяйим? 
 
Щагга доьру чевирмишям йюнцмц, 
Гызыл гана бялямишям донуму, 
Йа вер Сайадымы, йа ал ъанымы, 
Де, мян Сайадымы кимдян истяйим? 
 
Мян Ъялалам, ъаным эетди бейщуда, 
Атмышам юзцмц бир сюнмяз ода. 
Щясрятям Сайада фани дцнйада, 
Де, мян Сайадымы кимдян истяйим? 

Сюз тамама йетди. Ъялал йыхылыб бир аьаъын алтында йатды. 
Сящяр тездян йухудан ойаныб йолуна давам етди. О гядяр 
эетди ки, ахырда мешядян чыхды. Эюрдц ки, ня шящяр вар, ня кянд 
вар, ня ъцтчц вар, ня дя чобан. Наваласы тцкянди, йорулуб 
ялдян дцшдц. Бирдян эюзцня узагда бир чадыр дяйди. Дцшцндц 
ки, бу йа мешячи чадырыды, йа якинчи чадырыды, йа да чобан 
чадырыды. Йаваш-йаваш башлады чадыра сары йол эетмяйя. Йахын-
лашыб эюрдц ки, узагдан чадыра охшамагла, бу бюйцк бир има-
рят кими шейди. Цч-дюрд отаьы вар. Отаглардан бириня эирди. Ня 
эюрся йахшыды. Отаьын ортасында сцфря ачылыб: гуш илийи, ъан дяр-
маны, ня десян бурда тапылар. 

– Ай сянин бабана рящмят – дейиб, эцмцш гашыьы ялиня алды 
ки, пловдан йесин, бу вахт отаг йырьаланды, гапы ачылды, отаьа 
бир яъям оьлу дахил олду. Ъялалы эюръяк баьырды: 

– Айя, о плов сащавынын бир дейиши вар, бир дюйцшц вар, бир 
эцляши вар. Дайана билярсянми ки, о гашыьы ялиня эютцрмцсян? 

Ъялал деди: 
– Гардаш, яйлян гой гарнымы дойдурум, ондан сонра дейи-

шини дя едяк, дюйцшцня дя. 
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Яъям оьлу: 
– Йох, яввял гашыьы йеря гой, дейишини дейяк, эюрцм ъаваб 

веря билярсянми, - дейиб эюряк ня сорушду: 
Чцнки, оьлан мейданыма эялмисян, 
Яйлян оьлан, юлдцряйим сяни мян. 
Кясярям кялляни, дцшяр бир йана, 
Яйлян оьлан, юлдцряйим сяни мян. 

Ъялал бахды ки, бу йараглы-йасаглы пящляванын сяси гыз сясиня 
охшайыр. Юз-юзцня дцшцндц ки, олмайа бу гызды. Алды эюряк 
Ъялал ня деди: 

Арзулайыб сяни дейиб эялмишям, 
Нейчцн, ханым, юлдцрцрсян мяни сян? 
Арайыбан сян эюзяли тапмышам, 
Нейчцн, ханым, юлдцрцрсян мяни сян?    

Яъям оьлу: 
– Ай анасыны аьлатдыьым, ханымын кимди? – дейиб алды эюряк 

ня деди: 
Чцнки, оьлан, дава гылдын мянинян, 
Аь эярдянин бойадарам ганинян, 
Отуз доггуз, гырх тамамды сянинян, 
Яйлян оьлан, юлдцряйим сяни мян. 

 
Алды Ъялал: 

Гулаъ-гулаъ щуйларындан щюрярям, 
Эащдан-эащдан лябляриндян ямярям, 
Ял баьлайыб гуллуьунда дурарам, 
Нейчцн, ханым, юлдцрцрсян мяни сян?    

Ханым фикирляшди ки, йедди илди йоллары кясиб нечя адамы 
соймушуг. Щяля беля бир бабайи-иэид ялимизя дцшмяйиб. Буна 
тяклиф едярям, мяни алар, бярабяр бурада йашайарыг. Алды эюряк 
ня деди: 

Ханзадя ханымам, сол иля саьа, 
Оьлан, йонун чевирэинян бу даьа, 
Эял эедяк отаьа, сян мяня аьа, 
 Гыймам оьлан, юлдцрмяйя сяни мян. 
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Алды Ъялал: 
Мян Ъялалам, йон чевирдим бу даьа 
Фяляк мяни баьбан етди бу баьа, 
Эял веряк дил-диля, додаг-додаьа, 
Нейчцн, ханым, юлдцрцрсян мяни сян?    

Буну ешитъяк гыз йахына эялди, Ъялалын голундан тутуб о 
бири отаьа апарды. Йемяк-ичмяк, демяк-эцлмякдян сонра йат-
маг вахты эялди. Йатаьа узандылар, амма гыз ня иллащ елядися, 
оьлан щеч она тяряф бахмады. Гыз дцшцндц ки, йягин мяни 
бяйянмяди. Йериндян галхыб йараг-ясбабыны эейинди, чыьырды: 

– Ядя, залым оьлу, галх, яйнини эейин! 
Ъялал галхды. 
Ханзадя деди: 
– Далымъа эял! 
Ъялал гызын архасынъа эетди. Гыз бир гапыны ачды. Оьлан 

эюрдц ки, 39 ийид зирзямийя салыныб. Дизяъян палчыьын ичиндя, 
диздян йухары суйун ичиндядиляр. Гыз башга бир гапыны ачды. 
Ъялал эюрдц ки, отаг гызылла, лял-ъяващиратла долуду. 

Гыз деди: 
– Инди кефин истяйир мяни ал, бу вар-дювлятя сащиб ол, кефин 

истямирся, онда бу 39 дустаьын гырхынъысы сян олаъагсан. 
Ъялал деди: 
– Ъаным сяня фяда олсун, Ханзадя ханым. Мяним бир 

мурадым вар, она чатмамыш анд ичмишям ки, ялими башгасына 
вурмайаъам. 

Ханзадя сорушду: 
– Оьлан, ня мурадды, сюйля эюрцм! 
Ъялал деди: 
– Шираз шящяриндя Ящмяд пашанын гызы Сайад-Сялвиназды 

мяним мурадым. Ону алыб саь-саламат эери дюнсям, анд 
олсун аллаща ки, сяни дя эютцряъям. 

Ханзадя деди: 
– Оьлан, олмайа алдадасан. 
Ъялал деди: 
– Бу анд, бу шярият, мян йалан данышмарам. 
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Ханзадя деди: 
– Онда аллащ сяня йахшы йол версин, уьур олсун! Бу пулу да 

эютцр, сяня лазым олар. 
Ъялал деди: 
– Ханым, мяня пул-зад лазым дейил, амма хащиш едирям, 

бу дустаглары бурахасан. Бялкя аьзы дуалысы олду, саь-саламат 
эери дюня билдим. 

Ня башынызы аьрыдым, Ъялал бир нечя эцн йол эетди, эялиб 
Шираз шящяриня чатды. Башлады кцчянин бири иля эетмяйя. Чайчы 
эюрдц ки, бириси саз ялиндя эедир, сорушду:  

– Айя, бир бяри эял эюрцм, ашыгсанмы? 
Ъялал йахына эялди. 
Чайчы деди: 
– Бала, эюрцрям ашыгсан, сянин дя хейрин олар, мяним дя. 

Эял, бу эеъя мяня гонаг ол. 
Ъялал разылыг едиб отурду. Гяриб адамын еви йа чайхана 

олар, йа гящвяхана. Чайдан-чюрякдян аьзына алды. Бу вахт 
чайханайа беш-алты адам эирди, сорушдулар: 

– Адя, чайчы, бу саз киминди? 
Чайчы оьланы эюстярди ки, бунунду. 
– Олармы, бир нечя кялмя сюз охусун? 
Ъялал динмяз-сюйлямяз сазы ялиня эютцрдц, эюряк ня деди: 

Дярдли дцшцб дярдлярини билянляр, 
Щеч олмаса бир евини эюстярин. 
Сайад-Сялвиназын цзцн эюрянляр, 
Щеч олмаса бир евини эюстярин. 

Чайханада отуранларын арасында Мирзя бяй адлы бириси вар 
иди. Алты ай иди ки, Ящмяд пашайа елчи эюндярирди, анъаг ня гыз 
эедирди, ня дя атасы верирди. О, Ъялалын сюзлярини ешитъяк 
йериндян дик атылды: 

– Адя, беля шеля оьлу, мяня Мирзя бяй дейярляр. Мян бурда 
ола-ола сян ня ъцрятля о гызын адыны дилиня эятирирсян? 

Мирзя бяй буну дейиб Ъялала бир шилля чякди. Чайчы буну 
эюръяк ялиня бир палыд йармачасы эютцрдц, дцшдц Мирзя бяйин 
ъанына, ня йейибсян туршулу. Алды эюряк бу йердя Ъялал ня деди: 
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Ъида дцшдцм вятянимдян, елимдян, 
Чох бялалар чякдим мян бу дилимдян, 
Хябярим йох, дюнэясиндян, йолундан, 
Щеч олмаса бир евини эюстярин. 
 
Бу Ъялалын дярди чохду ъанында, 
Баш гойуб йатайдым йар гуъаьында, 
Йасдыг олуб йасланайдым йанында, 
Щеч олмаса бир евини эюстярин. 

Ъамаат Ъялал адыны ешитъяк: – Адя, дурун бурдан чыхаг, – 
дедиляр. Чайханада бир няфяр дя галмады. Щамы даьылышды. 

Сян демя, Ящмяд паша шящярдя Ъялал адлы ким варса, 
щамысыны шящярдян говмуш, бу ады чякмяйи гадаьан едибмиш. 
Бцтцн бунларын щамысыны чайчы Ъялала данышды. 

Сящяр ачылды. Чайчы хялвятъя Ъялалы йанына чаьырыб деди: 
– Шящярин мяркязиндяки о йашыл евляр ки вар, онлар гызын 

евляриди. О эюрдцйцн гырмызы евляр ися атасынынды. Дур, аллащ 
хатириня бурдан чых, истяйирсян гызын евиня эет, истяйирсян 
атасынын. Оьул, тез эетмясян, сянин шярин мяня дя тохунар. 

Ъялал динмядян сазыны эютцрцб чайханадан чыхды. Йол алды 
Ящмяд пашанын имарятиня сары. Ящмяд пашанын гапысында бир 
мурад дашы вар иди, бир елчи дашы. Елчи дашынын цстцндя падшащын 
бир кючяси гызы вар идися, елчи дцшянляр отурарды. Мурад дашынын 
цстцндя ися яйяр-яскиклийи оланлар отурарды. Онлара хярълик 
вериб йола салардылар. 

Ъялал эедиб дцз елчи дашынын цстцндя отурду. Гапычылар бу-
ну эюрцб, она йахынлашдылар, дедиляр ки, сян бу дашын цстцндя 
сящв отурмусан. Бу елчи дашыды. Мурад дашы о бири дашды, онун 
цстцндя оту. Биз падшаща хябяр верярик, о сяня бяхшиш вериб 
йола салар. 

Ъялал ъаваб верди: 
– Мян бу дашлары сиздян йахшы таныйырам. Юзцм дя дцз 

отурмушам. 
Гапычылар аъыгланыб падшаща хябяр апардылар ки, падшащ саь 

олсун, бир ъаван ашыг елчи дашынын цстцндя отуруб. 
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Падшащ диллянди: 
– Йахшы, о бир набяляд адамды, сиз нийя демядиниз ки, о бири 

дашын цстцндя отурсун, бяхшишдян-заддан верярдик, эедярди. 
Гапычылар деди: 
– Гиблейи-алям саь олсун, биз дедик, амма о щамымызы 

тящгир едиб говду. Юзц дя деди ки, елчилийя эялмишям. 
Падшащ гязяблянди: 
– А киши, падшащлар гырылыб-тцкяниб ки, ашыглар бизим елчи 

дашында отурурлар. 
Ящмяд паша йериндян галхды, ики ъяллад да эютцрцб елчи да-

шына йахынлашды, диггятля ашыьын бой-бухунуна бахды, юз-юзцня 
фикирляшди ки, балам, бунун ялиндя саз олмаса, бу йа падшащ 
баласыды, йа вязир оьлуду, амма нейним ки, бунун ялиндя саз 
вар. Яйлян, буна бир-ики кялмя сюз дейим, бялкя юз хошу иля 
чыха эедя. Алды эюряк падшащ бурда ня деди: 

Яйлян, оьлан, сяндян хябяр алайым, 
Сюйля, балам, ня мурада эялмисян? 
Дярд ялиндян сяни дярдя салайым, 
Сюйля, балам, ня мурада эялмисян? 

 
Алды Ъялал ъавабында эюряк ня деди: 

Щеч эюзял эюрмядим бу мящяббятдя, 
Падишащым, бир мурада эялмишям. 
Бадясини ичдим гамц-гяфлятдя, 
Падишащым, бир мурада эялмишям. 

 
Алды падшащ: 

Сяни тапшырырам шащлар шащына, 
Няслини кясярям гибляэащына. 
Олмайа ки, эялдин пул тамащына, 
Сюйля, балам, ня мурада эялмисян? 

 
Алды Ъялал: 

Бир эюзцм ган аьлар, бири йаш инди, 
Чох бяла вар мян ашигин башында, 
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Сидг иля отурдум елчи дашында 
Падишащым, бир мурада эялмишям. 

Падшащ дцшцндц ки, бир буну ъялладла да горхудум, бялкя 
чыха эедя. Алды эюряк ня деди: 

Падишащам, сяни саллам зиллятя,  
Бу дцнйадан эюндярярям яхрятя. 
Веррям сяни ганичиъи ъяллада, 
Сюйля, балам, ня мурада эялмисян? 

 
Алды Ъялал: 

Ъялалды юз адым, щахды имдадым, 
Яршя щаваланды дади-фярйадым. 
Дцзц, Сайад-Сялвиназды, мурадым, 
Падишащым, бу мурада эялмишям.  

Буну ешитъяк Ящмяд паша баьырды: 
– Тез олун, бу яълафы эютцрцн, атын зиндана! 
Ъялладлар Ъялалы эютцрцб салдылар зиндана. 
Яфидя адында топал бир гыз вар иди. Юзц дя билирди ки, Сайад-

Сялвиназ Ъялал дейиб йаныб-тюкцлцр. Яфидя йадында йахшы галсын 
дейя топаллайа-топаллайа ады тякрар едирди: - Ъялал, Ъялал, Ъялал... 

Ящвалатдан хябяр тутан Яфидя тез юзцнц йетирди Сайад-
Сялвиназын йанына, деди: 

– Муштулуьуму вер, сяня хош бир хябяр эятирмишям. 
Гыз баш юртцйцнц верди, йун палтарыны верди, деди: 
– Тез ол, баьрым чатлады, ня хябярди, тез ол де, ъаным чыхды.  
Яфидя деди: 
– Атанын елчи дашынын цстцндя бир ашыг эялди отурду. Атан ъял-

ладларла эетди сорушду ки, кимсян, нячисян? О да ъаваб верди ки: 
Ъялалды юз адым, щахды имдадым, 
Яршя щаваланды дади-фярйадым. 
Дцзц, Сайад-Сялвиназды, мурадым, 
Падишащым, бу мурада эялмишям.  

Сонра атан ону эютцрцб зиндана салдырды. 
Бу хябяри ешитъяк Сайад-Сялвиназ гаравашлары йанына чаьы-

рыб деди: 
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– Эедярсиниз, о зинданбашыйа дейярсиниз ки, Сайад-Сялвиназ 
буйурду ки, бурайа эятириб салдыглары ашыьы бурахсынлар, эялсин 
йаныма. Яэяр разылашмаса, зинданбашыны юлдцрцб, зинданы 
гырарсыныз, ашыьы мяним йаныма эятирярсиниз. 

Гызларын щяряси ялиня сяккиз килолуг ямуд эютцрцб зиндан-
башынын цстцнц алдылар. Ня иллащ елядилярся, зинданбашы разы ол-
мады, олмады ки, олмады. Наялаъ галыб гызларын щяряси бир ямуд 
илишдирди онун башына, ъящяннямя васил етдиляр. Зинданын гапы-
сыны сындырдылар, мящбуслары бир-бир байыра чыхардыб адыны соруш-
дулар. Ъялал адыны дейян кими голундан тутуб гызын йанына 
апардылар. 

Амма о бири тяряфдян падшаща хябяр эетди ки, ня дурму-
сан, гызын зинданы сындырды, зинданбашыны юлдцрдц. Щямин ашыг 
Ъялалы юз йанына апарды. Падшащ гязябляняряк башынын адам-
ларына «Архамъа эялин!» дейя, ямр етди. «Гызымы да юлдцряъям, 
ону да». 

Гыз эюрдц ки, атасы, йанында да дюрд ъяллад буду эялир, тез 
юзцнц атды иряли, деди: 

– Атаъан, юлдцрцрсян, яввялъя мяни юлдцр ки, Ъялалын 
юлцсцнц эюзцм эюрмясин. Онун эцнащы йохду. Зинданбашыны 
юлдцрян дя мяням, зинданы гыран да. 

Йеня щяр ня олса да атады. Юз ювладына гыймады, дцшцндц 
ки, буну еля бурда рязил елясин, сонрасына да бахар, алды эюряк 
ня деди: 

Цзцмцн тющмяти, сачымын аьы, 
Яйлян, гызым, юлдцряйим сяни мян. 
Цзцм гара олду ихтийар чаьы, 
Яйлян, гызым, юлдцряйим сяни мян. 

 
Зцлфцнц саз едян гыз эюряк ня деди: 

Дярдли эяряк мян дярдлини диндиря, 
Юлян мяням, веря билмям йары мян. 
Юз ялимля юзцм эиррям кяндиря, 
Юлян мяням, веря билмям йары мян. 
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Алды падшащ: 
Фикир верин ядябсизин сюзцня, 
Даща ювлад дейин бахмам цзцня, 
Бир ашыьы тай ейлямиш юзцня, 
Яйлян, гызым, юлдцряйим сяни мян. 

 
Алды Сайад-Сялвиназ: 

Ийидляр башына севда бялады, 
Сийащ зцлфц йар башына долады, 
О бир падишащды, сяндян ялады. 
Юлян мяням, веря билмям йары мян. 

 
Алды падшащ: 

Ийидляр башына севда бяласа, 
Сийащ зцлфц йар башына доласа, 
О бир падшащса, мяндян яласа, 
Аллащын ямрийля вердим сяни дя. 

 
Алды Сайад-Сялвиназ: 

Сайад чякяр ащ чякянин йасыны, 
Гой едянляр етсин илтимасыны, 
Гул неъя позаъаг щагг йазысыны, 
Юлян мяням, веря билмям йары мян. 

Ящмяд паша щягигяти юйрянди, эятириб бунларын кябинини 
кясдирди, шякяр-шярбят, йемяк-ичмяк, ики ашиг мурадына йетди, 
эцл баьындакы имарятдя дювран сцрмяйя башладылар. Цч ай эцл 
баьында йейиб-ичиб кеф чякяндян сонра Ъялал деди: 

– Сайад-Сялвиназ, инди эяряк атандан иъазя алаг, биз юз 
мямлякятимизя эетмялийик. 

Гыз бу хябярдян сарсылды, анъаг цзя вурмады, атасынын 
йанына эедиб мясяляни данышдыгдан сонра ялавя етди: 

– Ъялалын дедийиня эюря, онларын вар-йоху ялляриндян чыхыб. 
Тяк биръя анасы вар, ону да эятирсин бура, сянин дя оьул 
зцрйятин йохду бярабяр йашайарыг. 

Атасы деди: 
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– Йох, гызым. Бир щалда ки, мян сяни она вердим, ихтийар 
Ъялалынды. Онун да йурду вар, йувасы вар, эюзц йолда галаны 
вар, тяряфи вар, тяфлигаты вар, эяряк эедясиниз. Мян сизя ики ат 
йцкц гызыл веряъям, бир гат да йорьан-дюшяк. Щарда гонаг 
галсаныз, юз йорьан-дюшяйиниздя йатарсыныз. Бу вар-дювлятля 
орда яйяр-яйсиклийинизи дцзялдярсиниз. 

Падшащ тязядян бунлара гырх эцн, гырх эеъя той едиб йол 
тядарцкц эюрдц, онлары йола салды. 

Гыз аьыллы гыз иди, Ъялалдан сорушду: 
– Ъялал, йола йахшы бялядсянми? Бирдян азарыг. 
Ъялал деди: 
– Эялдийим йолу йаддан чыхартмайаъаьам ки. Сян щеч 

наращат олма, Сялвиназ. 
Бир нечя эцн йол эедиб, эязя-эязя бюйцк шящяря чатдылар. 

Эюрдцляр ки, шящярдя ев-ешик, щяр шей неъя варса еляъя дя дурур. 
Анъаг бяни-инсан эюрцнмцр. Ъялал баша дцшдц ки, йолу азыблар, 
анъаг утандыьындан гыза щеч ня демяди. Атдан дцшдцляр. 
Ъялал Сайад-Сялвиназа деди: 

– Бу шящярин ятрафында йахшы аь гуш вар. Эял, бу эеъя 
бурада эеъяляйяк, аь гуш овлайыб ятиндян кабаб чякяк. 

Гыз разы олду. Бир евя эириб аты тювляйя чякдиляр. Хуръунлары 
ичяри эятирдиляр. Гыз дюшяйи сярди. Ъялал аь гуш овлайыб эятирди, 
йедиляр-ичдиляр, эюзлядиляр ки, кимся раст эяля, бунлар щарда 
олдугларыны сорушалар. 

Бу вилайятдя дохсан беш йашында гоъа бир хан вар иди. Хан 
аь гушун ятини чох севярди. Щямин о вираня шящярин ъамаатыны 
кючцрцб юз шящяриня эятирмишди ки, аь гушлар щцркцб орадан 
гачмасынлар. Хан аьзында диши олмадыьына эюря цч эцн, цч 
эеъя аь гушун ятини гайнадыб суйуну ичярди. Шящярин ъамааты 
нювбя иля ики-ики эедиб хан цчцн аь гуш овлайыб эятирярдиляр. 

Бир эцн йеня ики няфяр ох ата билмяйяня дедиляр ки, щя, эяряк 
инди сиз эедиб хан цчцн аь гуш овлайыб эятирясиниз. Овчулугдан 
башлары чыхмайан бу адамлар ня гядяр эяздилярся бир шей тапа 
билмядиляр. Тапа билдилярся – вура билмядиляр. Ахтара-ахтара 
эедиб Ъялалэил эеъяляйян вираня шящярин ятрафына чыхдылар. Бах-
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дылар ки, бир йердян тцстц чыхыр. Дцшцндцляр ки, бу ня ола биляр. 
Йаваш-йаваш эедиб тцстц чыхан евин пянъярясиндян ичяри бой-
ландылар, эюрдцляр ки, айя, бир оьланла бир гыз кабаб биширибляр, 
гыз оьлана кабаб йедирир, оьлан да гыза. Амма гызын эюзяллийи 
евя шюля сачыр. Эютцрцлдцляр, елями эютцрцлдцляр. Дцз Батал 
шящяриня. Юзлярини вердиляр ханын имарятиня. Хан сорушду: 

– Балам, сиз кимсиниз? 
Ъаваб вердиляр: 
– Биз аь гуша эюндярдийиниз адамларыг. 
Хан сорушду: 
– Ня хябяр вар? 
Дедиляр: 
– Хан саь олсун, вираня шящярдя бир гыз эюрдцк, бир гыз 

эюрдцк, яйяр ону сян алсан, 25 йашында бир дялиганлыйа дю-
нярсян. О еля бир эюзялди ки, йер цзяриндя тайы тапылмаз. 

Хан ямр етди: 
– Тез гошун щазыр олсун! 
Равиляр беля рявайят едирляр ки, бир анда цч мин яскяр ямря 

мцнтязир олду. 
Хан деди: 
– Эедярсиниз, о оьланы юлдцрярсиниз, гызы ися йаныма эяти-

рярсиниз. 
Гошун эялди. Шяр гарышанда шящяри мцщасиряйя алдылар. 

Сящяр ачыланда Сайад-Сялвиназ пянъяряляри ачды ки, отаг сярин-
лянсин. Ачды, байыра чыхды ки, шящярин дюрд йаны дейясян алышыб-
йаныр. Щамысы да яскярлярди. Эюрдц ки, Ъялал йатыр. 

Алды эюряк Сайад-Сялвиназ бу йердя ня деди: 
Хаб ичиндя йатан оьлан, 
Ойан, бир эюр няляр олду. 
Бу говгайа дайан, оьлан, 
Ойан, бир эюр няляр олду. 

Ъялал ойаныб галхды. Байыра бахды, эюрдц гошун дюрд йаны 
бцрцйцб. Деди, ешит, мян дя дейим. Алды, эюряк ня деди: 

Аьлама, Сайад-Сялвиназ, 
Дярдлярини биляр оьлан. 
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Дцшмяни йахар атяшя, 
Эюз йашыны силяр оьлан. 

 
Алды гыз: 

Варыб сяня билдирярляр, 
Дидян йашын силдирярляр, 
Йазыг, бизи юлдцрярляр, 
Ойан, бир эюр няляр олду. 

 
Алды оьлан: 

Яряб ат алтда йашына, 
Чыхарам мейдан башына. 
Эюр ки, бу гядяр гошуна 
Аъ гурд кими далар оьлан. 

 
Алды гыз: 

Сайадам, сяни сынарам, 
Мян бир гочаьа дюнярям, 
Кющлян атымы минярям, 
Ойан, бир эюр няляр олду. 

 
Алды Ъялал: 

Бах бу Ъялалын цнцня, 
Эирярям аслан донуна, 
Гоъа ханын гошунуна 
Аъ гурд кими далар оьлан. 

Еля ичяридя икян атлары бязядиляр. Йедди йердян зяргораныны 
сыхыб, сяккизинъи цзянэинин кабына айаг басыб атларын башыны 
бурахдылар, бири гошунун бир тяряфини кясди, бири о бири тяряфини. 
Гырдылар, еля гырдылар ки, тякъя цчцнц саь тутдулар. Биринин бур-
нуну кясдиляр, биринин додагларыны кясдиляр, биринин дя гулаг-
ларыны. Юзляриня дя дедиляр ки, эедиб хана сюйляйярсиниз ки, бу 
щеч, бир сабащлыг йеня эюндярсин. 

Цчц дя эютцрцлдц. Гулаг аъысы, бурун аъысы, додаг аъысы, 
елями гачырлар. Шящярдя дя эюзляйирляр, эюрян гызы ня вахт эяти-
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ряъякляр. Бахдылар эюрдцляр ки, щя, цч адам еля эялир, еля эялир. 
Дедиляр, йягин мцъдячилярдир. Додаглары кясик айагдан бир аз 
йейин иди. О бирилярини ютцб юзцнц йетирди. Дцшцндцляр ки, 
йцйцряркян йыхылыб аьыз-бурнуну ганадыб. Диггятля бахдылар 
ки, айя бунун додаглары еля дибиндян кясилиб. Сорушдулар: 

– Ня хябяр вар? 
Додаглары кясик «щы, щы...» едя-едя бир шей баша сала бил-

мяди. Буруну, гулаглары кясикляр юзлярини йетирдиляр. Дедиляр: 
– Щамыны гырдылар, тяк цчцмцз ялляриндян гуртулдуг, о да 

беля. Дедиляр ки, хана дейин мярифяти варса, бир сабащлыг да 
эюндярсин. 

Ощо, гоъа хан баша дцшдц ки, беляликля йцз гошун да эюн-
дярся, гыраъаглар. Ял атды щийляйя. Ямр верди, ъадуэяр гары 
эялсин. Эялди. 

Хан сорушду: 
– Няня, оьланын, гызын ял-голуну баьлайа билярсянми? 
Гары ъаваб верди: 
– Хан саь олсун, он ики йашымдан сянятим, ишим пешям буду. 
Хан деди: 
– Ня вахта буну едя билярсян. 
Гары деди: 
– Цч эцня! 
Хан ямр етди: 
Гарыйа чякиси гядяр гызыл верин! 
Гызылы апарыб тюкдцляр гарынын евиня. Дцшцндцляр ки, гары 

эедян кими гызыллары оьурлайыб эери апарарыг. Гары щийляни баша 
дцшдц. Гапыны баьлайыб гызыллары баъадан тюкдцрдц. Охуду-
цфцрдц, охцдц-цфцрдц, гызыллар илана чеврилди, гуйруг буладыгъа 
шящяри лярзяйя салдылар. Башладылар йалвармаьа: 

– Няня, гурбан сяня, йеня ня гядяр истяйирсян сяня пул 
веряк, тякъя бизи бу иланларын ялиндян гуртар. 

Гары деди: 
– Мян эетдим, инди щцняриниз вар, гапыны гырын. 
Дедиляр: 
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– Лянят бир дя о фикря дцшяня, ким йахын эедяр, ора иланла 
долуду. 

Гары деди: 
– Эюзляйярсиниз, еля ки, от тайаларына од вурдум, билярсиниз 

ки, оьланла гызы баьламышам, тез эялярсиниз. 
Гары кцпя миниб охуду. Эедиб вираня шящярин ятрафында 

йеря дцшдц. Ъялал оралары эязирди. Бирдян эюзцня гоъа гары са-
ташды. Она йахынлашды. Гары башлады аьламаьа. Ъялал йахынла-
шана кими гары нура-ипяйя дюндц. Ъялал фикирляшди ки, дейясян 
йазыьын оьлуну юлдцрмцшцк, она эюря дя беля аьлайыр. Сорушду: 

– Няня, нийя аьлайырсан? 
Няня икигат бцкцлдц: 
– Нянян юлсцн, оьул. Еви йыхылсын гоъа ханын. Бир оьул 

сащабы идим. Ясэяр эетди. Инди лешини дя тапа билмирям ки, бир 
щеч олмаса йана-йана аьлайам. 

Ъялал деди: 
– Няня, ким билсин оьлун щансы дярядя юлдц. Эял мянимля 

эедяк. Сайад-Сялвиназ да йахшы гызды. Юз оьлун кими сахла-
йарам сяни. 

Гары цряйиндя севинди, деди: 
– Олар, оьулъан, нийя олмаз, эедярям сянинля. 
Бу заман Сайад-Сялвиназ йемяйи щазыр едиб Ъялалы эюзля-

йирди. Гарыны эюрян кими гылынъыны сийириб онун бойнуну вур-
маг истяди. Гары юзцнц Ъялалын айагларына салды, деди: 

– Оьул, йалварырам, мяни юлдцрмяйин. 
Сайад-Сялвиназ Ъялалдан сорушду: 
– Бу ифритяни щардан эятирдин? 
Ъялал деди: 
– Оьлуну юлдцрмцшцк. Бунун ащы бизи тутар. Гой бизимля 

галсын. 
Гыз деди: 
– Йох, олмаз! 
Ъялал бир дя хащиш етди. Сайад-Сялвиназ: 
– Ди, йахшы. Эцнащы сянин бойнуна, - дейиб разылашды. Эеъя 

гыз отаьа эириб бармаьынын бирини кясиб йериня дуз басды. Саба-
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щы эцн о бири бармаьыны кясиб дуз басды ки, йатмасын. Дцз беш 
эцн, беш эеъя беля етди. Алма йанаглы Сайад-Сялвиназ саралды 
сапа дюндц, инъялди ипя дюндц. 

Ъялал деди: 
– Аллащы севирсян, бу эеъя сян йухула, мян эюзляйяъяйям. 
Сайад-Сялвиназ инанды. Ширин йухуйа эетди. Арадан хейли 

кечмиш, Ъялал эюрдц ки, йорьан гызын цстцндян сцрцшцб, тяр 
буръах-буръах олуб гызын алма йанаьына, ятир бухаьына, гян-
даб додаьына, сцрмяли эюзляриня сцзцлцб. Дцшцндц ки, бир мя-
ня бах, беля гызын йанында йатмайыб, кафтар бир гары иля сющбят 
едирям. Эириб гызын йанында йатды. Еля сарылыб йатды ки, щеч 
гызын хябяри дя олмады. Гары хейли кечяндян сонра галхды, сяс-
лянди-еляди, эюрдц ки, бунларын хябяри йохду. Эетди, лязэи кян-
дирлярини эятириб онларын голларыны, гычларыны мющкям баьлайыб 
бир-бириня сарыды. 

Сонра юзляриня дя бир тяпик илишдирди: 
– Галхын, беля-беля ушаьы! 
Щяр икиси ойанды. Гыз деди: 
– Ъялал, эюрдцнмц? 
Ъялал диллянди: 
– Няня, мян ки сяня йахшылыг елядим, сян нийя мяня пислик 

едирсян? 
Гары деди: 
– Мяним сучум йохду, оьул. Алдыьым гызылларды сяни баь-

лайан. 
Гары байыра чыхды. От тайаларына од вурду. Тцстцнц эюрян 

шящяр ящли йериди, ня йериди. Ичяри долдулар. Оьланла гыз бир-бир-
ляриня бахдылар. Оьланы, гызы айры-айрылыгда мющкям баьлайыб, 
гарынын баьладыьы кяндирляри ачдылар. Гыз эюрдц ки, Ъялал аь-
лайыр. Алды бу йердя эюряк Сайад-Сялвиназ ня деди: 

Йар олубан щеч бахмадын сюзцмя, 
Севдийимдян айры аьлар эедярям. 
Бир су сяпин цряйимин кюзцня, 
Севдийимдян айры аьлар эедярям. 
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Эюр ня талан иди, дцшдц эцлляря, 
Залым гары бизи салды дилляря, 
Эюзц йашлы эютцрцрляр йоллара, 
Севдийимдян айры аьлар эедярям. 
 
Йетян йохду бу Сайадын щалына, 
Баш гойан йох говьасына, галына. 
Йесир дцшдцм гоъа ханын ялиня, 
Севдийимдян айры аьлар эедярям. 

Бяли, Сайад-Сялвиназы апардылар ханын имарятиня. Гары, Ъя-
лал, атлар галдылар вираня шящярдя. 

Гоъа хан эюрдц ки, бу гызын йанында йатыб-дуран юлмяз. 
Ямр етди: 
– Той гурулсун! 
Сайад-Сялвиназ деди: 
– Хан саь олсун, Ъялал кими йардан айры дцшмяк мяня чох 

аьырды. Гырх эцн кечсин, гырх биринъи эцн сюз сянинди. 
Хан чар-начар разы олду. Бяс, гырх эцн, гызы кимя тап-

шырсынлар? Бир намуслу хидмятчи саги вар иди. Сайад-Сялвиназы 
тапшырдылар она. Дцз гырх эцн гыз саги иля бир йердя галыб баъы-
гардаш кими йашадылар. 

Бунлар бурада галсын, сизя щардан хябяр верим, Ъялалла гары 
нянядян. Гары хюряк бишириб бир гашыг юзц йейирди, бир гашыг да 
Ъялала йедирдирди. Бир эцн Ъялал деди: 

– Няня, чыхыб эетсяня. 
 Гары деди: 
– Оьул, мян эетсям сян бурада юлярсян. 
Ъялал деди: 
– Онда ял-айаьымы ач, ращат отураг. 
Гары ъаваб верди: 
– Йох, ял-айаьыны ачсам, мяни юлдцрярсян. 
 Ъялал деди: 
– Няня, ял-айаьым гурусун сяня ялими вурсам. Тякъя 

айагларымы ач, эет. Яллярими дя башгасына ачдырарам. 
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Гары дцшцндц ки, бунун айагларыны ачым, тярпяняня кими 
кцпя атылыб гачарам. Эятириб бир гычыны кцпя гойду. Ялини уза-
дыб кяндири кясди. Кясян кими Ъялал гарыны тяпийин алтына алды. 
Деди: 

– Яллярими дя ач! 
Яллярини дя ачдырды. Гары деди: 
– Оьул, бяс сян дейирдин ки, ял вурсам ялим гурусун. 
 Ъялал деди: 
– Сяня ял вурмурам ки. 
Мцхтясяри, Ъялал иланын башыны язян кими гоъа гарынын башы-

ны тяпикля язди, лешини бир тяряфя туллады. Юзцнц атлара йетирди. 
Бирини минди, о бирини йедяйиня алды. Йаваш-йаваш эедиб ахшам 
гаранлыьында Батал шящяринин гыраьына чатды. Эюрдц ки, бир 
гоъа гары су апарыр, деди: 

– Няня, гонаг эютцрярсянми? 
Гары ъаваб верди: 
– Гонаьы севмяйян аллащы севмяз. Буйур, оьул. 
Ъялал атдан дцшдц, атлары чякиб баьлады, гарыйа деди: 
– Няня, о хана эятирдикляри гызын ахыры ня олду? 
Гары еймянди: 
– Оьул, олмайа сян еля щямин Ъялалсан? 
Ъялал ъаваб верди: 
– Сян оласан сянин ряббин, мян еля щямин Ъялалам. 
Гары деди: 
– Бала, билсяляр ки, сян мяним евимдясян, щямин дягигя 

мяни юлдцрярляр. 
Ъялал деди: 
– Горхма, ня гядяр ки, мян саьам, сяня бир шей демязляр. 
Гары диллянди: 
– Сайад-Сялвиназ аманатдады, ай оьул. Бир саги иля баъы-

гардаш олуб йашайырлар.  
Ъялал сорушду: 
– Няня, ораны мяня эюстяря билярсянми? 
Гары деди: 
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– Оьул, шяр гарышандан сонра кцчядя эязмяк гадаьан 
едилиб. Ял-айаг чякилсин, сонра эюряк ня олур. 

Гары эеъянин бир вахтында Ъялалы йанына алды, эедиб бир 
баьын кянарында дайандылар. Няня сакитъя деди: 

– Бу евдяди, бала. 
 Ъялал деди: 
– Сян эет, няня. Саьлыг олса, эялиб йахшылыьындан чыхарам. 
Ъялал сазы кюйняйиндян чыхарды, дцшцндц ки, эюрясян гыз 

йухудады, йохса ойагды, эюряк ня деди: 
Йерин, эюйцн, алямлярин сащавы, 
Сайад-Сялвиназым бурда вармыды? 
Йаратдым Кябяни, Шамы, Мещрабы, 
Сайад-Сялвиназым бурда вармыды? 

Сяда гулаьына дяйян кими Сайад-Сялвиназ дик галхды, деди: 
– Саги гардаш, дейясян гулаьыма Ъялалын сяси эялди. 
Саги деди: 
– Ъялал щеч сянин йадындан чыхмыр. Ким Ъялалы эеъянин бу 

вахты, яли-айаьы баьлы бурайа эятиря биляр? 
Гыз деди: 
– Дейирсян ки, баъы-гардашыг, баъы-гардашлыг бу эцн цчцн-

дц. Бир шамы йандыр, цряйимя сюз эялиб, ону дейим.  
Сайад-Сялвиназ пянъяйяря йахынлашды, алды эюряк ня деди: 

Бурдайам, Ъялалым, щагг аманатым, 
Гям етмя Ъялалым, мювла кяримди. 
Юлсям дя, бил сяня йох хяйанятим, 
Гям етмя Ъялалым, мювла кяримди! 

Ъялал севинди – йахшы ки, Сайад-Сялвиназ мяндян кцсмяйиб. 
Ъаваб верди: 

Бу ъащыл юмрцмц ейлядим йары, 
Шцкцр, йар да бахды бир бизя сары. 
Даьытды бинамы бир гоъа гары 
Сайад-Сялвиназым бурда вармыды? 

 

Алды Сайад-Сялвиназ: 
Кечди кечян айлар, йаза дейилмяз, 
Яски йаралара тязя дейилмяз. 
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Ийидин айыбы цзя дейилмяз, 
Гям етмя Ъялалым, мювла кяримди!  

  
Алды Ъялал: 

Бир эюзцм щарамы, бири йаьинян, 
Мян Ъялалам, эялдим чюл йабанинян. 
Аты силащынан, сярянъаминян, 
Сайад-Сялвиназым бурда вармыды? 

 
Алды Сайад-Сялвиназ: 

Сайад Сялвиназын хошдур авазы, 
Даща аьламарам сян тяк шащбазы, 
Ат миняк, дашынаг йашы намазы 
Гям етмя Ъялалым, мювла кяримди! 

Гыз деди: 
– Саги, мян эетдим. 
Саги йалварды: 
– Хан мяни юлдцряъяк. Мян сизинля эетсям мяни сагилийя 

гябул едярсинизми? 
Гыз деди: 
– Нийя сагилийя, вязирлийя гябул етсяк писми олар? 
Кяндир тапыб, пянъярядян йеря ендиляр. Ъялал онлары эютцрцб 

нянянин евиня эятирди. Саги бир эюз гырпымында ат-силащ щазыр 
етди. Сагинин доггуз гардашы вар иди. Онлардан бири вязир иди, 
бири дя мещтярбашы. 

Ики идиляр, олдулар цч. Нянянин пешкяшини вериб, аллащ 
кяримди дейиб йола дцзялдиляр. 

Сабащ ачылды. Цстцнцзя хейирли сабащлар ачылсын. Бахдылар ки, 
ня саги вар, ня дя гыз. Хан вязиря ямр етди: 

– Йа сянин кяллян, йа гардашыйын кялляси. Гардашын гызы 
апарыб. 

Вязир деди: 
– Хан саь олсун, валлащы, мяним гардашым гыз апаран 

дейил. Мяня гошун вер, бу саат онлары тутум. 
Гошун вердиляр. Вязир дцшдц онларын архасынъа. 
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Саги Ъялалла гызы иряли бурахыб бир тяпяйя галхды, эюрдц ки, 
гошун эялир. Бахды ки, гошунун юнцндя дя гардашы Гара 
Вязирди. Ъялалэиля сюйляди ки, дцшмян эялир, мян гардашымын 
цзцня неъя чыхым? 

Ъялал деди: 
– Сян эюзя дяймя. 
Дюйцшя щазыр дайандылар. Вязир эюрдц ки, гызы апаран юзэя-

сиди, гардашы йох. Деди, яйлян, бир-ики кялмя сюз дейим, гор-
худум, алды эюряк ня деди: 

Гачыб щайана эедирсян, 
Сайады эюндяр бу йана. 
Юлцмдян гуртараммазсан, 
Сайады эюндяр бу йана. 

 

Алды Ъялал: 
Лаф етмя, намярдин оьлу, 
Эялсяня эиряк мейдана, 
Цч эцнлцк фани дцнйады, 
Миннятим йохду бир ъана. 

 

Алды Гара Вязир: 
Йаман етдим ишинизи, 
Биширмишям ашынызы. 
Инди кясим башынызы, 
Мцъдячи йоллайым хана. 

 

Алды Ъялал: 
Бу синямя салма аъы, 
Падшащлардан алдым баъы, 
Чаларам яйри гылынъы, 
Сяси чыхар асимана. 

 

Алды Гара Вязир: 
Чыхмышам вятян-елимдян, 
Инди кясярям дилиндян, 
Мян Гара Вязир ялиндян 
Эялярсян аллащ-амана. 
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Алды Ъялал: 
Ъялалды, билэинян, адым, 
Йанымда Сайад ъананым. 
Йар оларса йараданым 
Эютцррям хакы йексана. 

Сюз тамама йетди. Ъялал бир тяряфдян, Сайад-Сялвиназ о бири 
тяряфдян эирдиляр гошуна. Алтдан эирдиляр, цстдян чыхдылар. Саги 
юзцнц йетирди ки, аманын бир эцнцдц, гардашымы мяня баьышла-
йын. Баьышладылар. 

Щяр цчц атлары миниб хейли йол эетдиляр, эялиб чыхдылар Хан-
задянин мцлкцня. Ъялал фикирляшди ки, Ханзадяйя сюз вердийими 
Сайад-Сялвиназа дейим, йа демяйим. Дцшцндц ки, десям 
йахшыды. Алды эюряк ня деди: 

Сяня гурбан олум, Сайад-Сялвиназ, 
Бу йерлярдя бир эюзялим вар мяним. 
Он бир айды йар щясрятин чякярям, 
Бцлбцл мяням, гюнчя эцлцм вар мяним. 

Гыз деди: 
– Вай, залым оьлу, сянин йарын ола-ола мяним далымъа нийя 

дцшцбсян? 
 Алды Сайад-Сялвиназ: 

Чцнки мяндян юзэя йарын вар имиш, 
Эери дюн, Ъялалым, йар олмам сяня. 
Бцлбцл сянсян, гюнчя эцлцн вар имиш, 
Эери дюн, Ъялалым, йар олмам сяня. 

 
Алды Ъялал: 

Бир эюзцм ган аьлар, бириси дя йаш, 
Эял, залым, сян мянля ейлямя саваш, 
О мяня щямширя, мян она гардаш, 
Бир ящдинян дил ихралым вар мяним. 

 
Алды гыз: 

Яъям юлкясиндян эялдин йаныма, 
Ня эятирдин шющрятимя, шаныма, 
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Эирдин мявалыма, батдын ганыма, 
Эери дюн, Ъялалым, йар олмам сяня. 

 
Алды Ъялал: 

Мян Ъялалам, атма мяни ираьа, 
Кяс кяллями, гой дурмайым айаьа, 
Бир ъаным вар, Сайад, сяня садаьа, 
Бил ки, сяндян юзэя йарым йох мяним. 

 
Алды гыз: 

Бу гыш беля эетмяз, чыхарыг йаза, 
Ня дцзян ейлядин мян Сялвиназа. 
Инди чыхар эедяр шящри-Шираза, 
Эери дюн, Ъялалым, йар олмам сяня. 

Гыз кцсцб дюндц эерийя, башлады эетмяйя. Саги Ъялала бах-
ды, Ъялал сагийя. 

 Ъялал деди: 
– Саги, мян сяня бахырам, сян кимя бахырсан? Бу бялкя 

сянин сюзцнля эери гайыда. 
Саги гыза чатыб дил-аьыз едяндя гыз гязяблянди: 
– Саги, йолумдан чых, йохса еля гылынъ вурарам ки, гятля 

ганын да йеря дцшмяз. 
 Саги деди: 
– Белями, баъы-гардаш билирдик бир-биримизи. Яйлян, бир-ики 

сюз дейим, сонра эет: 
Алды саги: 

Мян фаьыр сагинин бахыб сюзцня, 
Эялсяня эерийя дюнясян, баъы. 
Пийандаз гядямин сян бас цзцмя, 
Эялсяня эерийя дюнясян, баъы. 

 

Алды гыз: 
Сян фаьыр сагинин гырыб сюзцнц, 
Гайыдыб эерийя дюнян дейилям. 
Нащаг йеря гырыб-тюкмя юзцнц, 
Гайыдыб эерийя дюнян дейилям. 
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Алды саги: 
Дюндцм уъунуздан йетим нана мян, 
Бунун цчцн эейинмишям гара мян, 
Тярк ейлядим гощум, гардаш, ана мян, 
Эялсяня эерийя дюнясян, баъы. 

 
Алды гыз: 

Бир эюзцм щарамы, бир эюзцм йаьы, 
Эяня ъаным олсун ъанлар дустаьы, 
Гырмарам сюзцнц, гардашым саги, 
Гайыдыб эерийя дюнярям гардаш. 

Сонра сагийя деди: 
– Эедиб она дейярсян ки, мяним щирсим йатана гядяр дюрд 

тарла бойу биздян аралыда эедяр ки, цзцнц эюрмяйим. 
Саги эедиб гызын сюзлярини Ъялала чатдырды. Ъялал деди: 
– Сяккиз тарла бойу аралы эедярям, тяки сян ону эятир йаваш-

йаваш. 
Ди эял ки, башга йердян йол олмадыьына эюря, мцтляг ордан 

кечмяли идиляр. Бу вахт Ханзадя эюрдц ки, Ъялал эялир, йанында 
да ики атлы. Юзцнц йетирди, Ъялалын атынын бойнуна сарылды. Ща-
мысына севиня-севиня «хош эялдин» еляйиб, атлары ичяри чякди. 
Ханзадя эюрдц ки, дейясян бу гызла Ъялал кцсцлц кими щярля-
нирляр. Деди, бир хябяр алым, эюрцм ня олуб, ня баш вериб. 

Алды Ханзадя, эюряк ня деди: 
Башына дюндцйцм, гурбан олдуьум, 
Севдийим Ъялалым, сян сяфа эялдин. 
Чохдан бяри мян йолларын эюзлярдим, 
Севдийим Ъялалым, сян сяфа эялдин. 

Сюзляри ешидян кими Сайад-Сялвиназ деди: 
– Саги гардаш, дейясян дедийи гыз бу имиш, даща мян 

эетдим. 
Саги деди: 
– Сябр ет, баъы, мян дя эедяъям, дурмарам бурада. Эюзля 

эюряк бир ахыры неъя гуртарыр. 
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Ъялал эюрдц ки, Сайад-Сялвиназ эедяъяк. Деди, яйлян, Хан-
задя ханым, эюр ня дейирям: 

Сяня гурбан олум, Ханзадя ханым, 
Эюр ки, ня говгайа, гала эялдим мян. 
Сайад-Сялвиназы йолда кцсдцрдцм, 
Эцъля кюйлцн ала-ала эялдим мян. 

 
Алды Ханзадя: 

Сян эетдин, бахмадым айа-эцня дя, 
Он бир ай эюзлядим зинданханада. 
Гурбан олум Сайада да, сяня дя, 
Язизим Ъялалым, сян сяфа эялдин. 

 
Алды Ъялал: 

Йетяр, бу ъаныма салма бир азар, 
Тязядян сянинля гураг бир базар, 
Щяля бу сагийя сян ейля нязяр, 
Бу оьлана лайиг биля эялдим мян. 

Ханзадя эюрдц ки, йох, ики гочун башы бир газанда гай-
намайаъаг. Эюзалты бахды ки, саги дя чох эюзял оьланды. Дц-
шцндц ки, мян дя буна эедярям. Ня о мяндян кцсяр, ня мян 
ондан. Алды эюряк ня деди: 

Тязя чыхмыш айа бянзяр шякили, 
Эярдяниня тюкцлмцшдц кякили, 
Гардашыды Ханзадянин вякили, 
Гардашым, Ъялалым, сян сяфа эялдин. 

Сюз тамама йетишди. Щамынын цзц эцлдц. Алды Ъялал, бу 
йердя эюряк ня деди: 

Ъялал дейяр, баьда эцлляр ачылсын, 
Той гурулсун, шякяр-шярбят ичилсин. 
Дярзи эялсин, бойа либас бичилсин, 
Той-дцйцня эцля-эцля эялдим мян. 

Ханзадяни сагийя вердиляр. Онлар да мурада йетишди. Йа-
рым ай бурада галдыгдан сонра щазырлыг эюрдцляр Ъялалэилин 
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мямлякятиня эетмяйя. Эялщаэял-эялщаэял, эялиб йетишдиляр 
Гяндящар даьларына. Сайад-Сялвиназ деди: 

– Айя, бу еви тикилянин еви щарадады? Дцнйадан байыра 
чыхдыг, йолларда гоъалдыг, йеня мянзиля чатмадыг. 

Ъялал эюрдц ки, эюрцнян даьлар юз даьларына охшайыр. 
Алды эюряк ня деди: 

Саги гардаш, Сайад ъанан, Хан баъы, 
Бах, бу даьлар бизим даьа бянзяйир. 
Охуйур кяклийи, ютцр тураъы, 
Бах, бу даьлар бизим даьа бянзяйир. 
 
Ийидлярим варды мини силащлы, 
Щязяран галханлы, чийни силащлы, 
Сцсянли, сцнбцллц, сойуг булаглы, 
Бах, бу даьлар бизим даьа бянзяйир. 
 
Адамларым варды яли пешяли, 
Отагларым варды алтун печяли, 
Сцсянли-сцнбцллц, мор бянювшяли, 
Бах, бу даьлар бизим даьа бянзяйир. 

Бир чобаны мцъдячи эюндярдиляр. 
Ъялал эедяндян сонра анасы олан-галаныны да сатыб бир 

балаъа дахмайа эирмишди. Айагларыны да кцля сохуб отурурду. 
Мцъдячи юзцнц йетирди ки, эюзцн айдын, оьлун эялир. 
Анасы деди: 
– Ъящяннямя эялсин, эора эялсин. Айагларым цшцйцр, тез ол, 

гапыны юрт, рядд ол бурдан. 
Ъялалэил эялиб анасынын дахмасына чатдылар. Атдан дцшдцляр. 

Анасы щеч бунларын цзцня дя бахмады. Оъаьа ики сюйцд кютцйц 
гойду. Бурнунун суйу да тюкцлцб оъаьы сюндцрдц. Ханзадя 
дюзя билмяди ки, бу неъя анады, оьлуна бир «хош эялдин» дя 
елямяди. Деди буна бир-ики кялмя сюз демясям, партларам. 
Алды эюряк ня деди: 

Белядирми сизин йерин адяти, 
Няня, нечцн бир «хош эялдиз», демядин? 
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Гяриб гонагларын йох мящяббяти, 
Няня, нечцн бир «хош эялдиз», демядин? 

 
Арвад бир сюйцд кютцйц эютцрдц, ъавабында эюряк ня деди: 

Гара икян аь ейляди сачымы, 
Оьул бядювлятди, сиз нийя эялдиз?  
Йохсуллара тай ейляди кючцмц, 
Оьул бядювлятди, сиз нийя эялдиз? 

 
Алды Ханзадя: 

Мяэяр беля имиш бу сизин адят, 
Башындамы гопуб мящшяр, гийамят, 
Бизляри демирям, гярибди Сайад, 
Няня, нечцн бир «хош эялдиз», демядин? 

 
Алды анасы: 

Ъялал бир заманлар тахтда отурду, 
Лотулары мурадына йетирди, 
Он беш хязня пулу бирдян битирди, 
Оьул бядювлятди, сиз нийя эялдиз? 

Ханзадя эюрдц ки, йохсуллуг няняйя йаман кар едиб. Алды 
Ханзадя: 

Ханзадяйям нейлямишям ейлярям, 
Ханчал алыб баьрым башын тейлярям. 
Бир даш позуб он беш хязнян едярям, 
Няня, нечцн бир «хош эялдиз», демядин? 

Анша арвад эюрдц ки, хуръундакыларын щамысы гызыл-эцмцш-
дц. Пешиман олду, эюряк сон сюзцнц неъя деди: 

Шцкцр ки, йетишдиз йурдунуза да, 
Щеч йетя билмядик дярдинизя дя, 
Аншайам, гурбанам дюрдцнцзя дя, 
Юлдц башым, бир «хош эялдиз» демядим. 

Ханзадя ъибиндян бир мцъювщяр чыхарыб Ъялала верди ки, 
апар хярълик цчцн поздур. Эязди, эязди, бир гиймят гойан 
олмады. Ахырда бир ихтийар зярраф Ъялала деди: 

– Сян дашын гиймятини билирсян? 
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Ъялал деди: 
– Ялбяття билирям. 
Зярраф деди: 
– Дашын гиймятини билирсянся, даща мяним йаныма нийя эя-

тирмисян? Он беш йашында бир ушаг бир йумурта бойда дашы 
эюйя атса, дашын галхдыьы щцндцрлцкдя пул буну поза биляр. 
Оьул, буну падшащлара эюстяр, мян поза билмярям. 

Ъялал дашы эери эятирди ки, дашы поза билмядим. Сонра онлар 
кичик бир дашы ийирми дюрд хязиня пула поздулар. 

Ъялал йолда она хейирхащлыг едян гырх гачаьы тапыб онлары 
сарайа дявят етди. Кимисини вязир гойду, кимисини вякил. Шад, 
хошбяхт щяйат кечирмяйя башладылар. Онлар йедиляр, ичдиляр, йер 
алтына кечдиляр, сиз дя йейиб-ичиб дюря кечясиниз. 

Устамызын ады Хыдыр, ялимиздян эялян будур. 
Бу эцн мян бир пяри эюрдцм, 
Йерир, йцрцр, эязяр яйри. 
Тут йцкцнц, ал баъыны, 
Гурма мяннян базар яйри. 
Овчусан овуну эюзля, 
Гоймаэинян, тязяр яйри. 
О сябябдян йаш эюзцмдян, 
Дурмаз эяляр ахар яйри, 
Сяням яйри, сонам яйри, 
Ъящяннямдя йанар яйри. 
 
Щяр кимин дювляти чохса, 
Бу дцнйада мяням дейяр, 
Щяр кимин дювляти азса, 
Чюряйини йаван йейяр, 
Щяр кимин дювляти йохса, 
Ащ-зар едяр, юмрц кечяр. 
О сябябдян йаш эюзцмдян, 
Дурмаз эяляр ахар яйри, 
Сяням яйри, сонам яйри, 
Ъящяннямдя йанар яйри. 
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Эеъялярим чох узунду, 
Йата билмям, йерим дарды. 
Дюнярям о йан, бу йана, 
Щеч билмирям ня хяйалды. 
Мяня дерляр Хястя Щасан, 
Севдийин чох зулумкарды, 
О сябябдян йаш эюзцмдян, 
Дурмаз эяляр ахар яйри, 
Сяням яйри, сонам яйри, 
Ъящяннямдя йанар яйри.   

 
 

ЪАЩАНЭИР 
 

Намярдля йолдаш олма, 
Узун аьры чякяр башын. 
Щалал иля ярсяйя чат, 
Даш галалар сюкяр башын. 
 
Хаин бахма йарадана, 
Гибляэащды ата-ана. 
Архаланма бяйя-хана, 
Гой саь олсун нюкяр башын. 
 
Щагдан истя бяхти-игбал, 
Йараданы йадына сал. 
Сюз эювщярди, Мискин Абдал, 
Сахла, дцрдц, тюкяр башын. 

 
Устадлар устаднамяни бир йох, ики дейярляр. Биз дя дейяк 

ки, ики олсун, намярдин бели бцкцлсцн.  
Кечян эцня эцнляр чатмаз, 
Эцнц-эцня ъаласан да! 
Дярдли адам эеъя йатмаз, 
Ширин лайла чаласан да! 
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 Юз дянини юзцн цйцд, 
Алма, щейва вермяз сюйцд. 
Анламазлар алмаз юйцд − 
Шащмар олуб чаласан да. 
 
Сяфил Шенлик аьлар, эцлмяз, 
Наняъибляр досту билмяз. 
Фани дцнйа сяня галмаз, 
Алтун вериб аласан да. 

Устадлар устаднамяни ики йох, цч дейярляр, биз дя дейяк цч 
олсун, намярдин юмрц пуч олсун. 

Юзцндян кичийи ишя буйурма, 
Сюзцн йеря дцшяр, щеч мигдар олмаз. 
Щяр ня ки кар эюрсян юз ялинля эюр, 
Инсан юз ишиндя ъяфакар олмаз. 
 
Юзцндян бюйцйцн сахла йолуну, 
Дцшян йердя соруш ярзи-щалыны, 
Аманат, аманат гоншу малыны, 
Гоншу йох истяйян юзц вар олмаз. 
 
Сорушун, Гул Аббас, щалын неъяди? 
Эцндцзлярин ай гаранлыг эеъяди, 
Сярв аьаъы щяр аьаъдан уъады, 
Ясли гытды, будаьында бар олмаз. 

Сизя щардан ярз еляйим, Мисир вилайятиндян. Мисир вилайя-
тиндя Язиз шащ адлы бир шащ йашайырды. Язиз шащын вар-дювляти 
щяддини ашмышды. Юмрцнцн ики пайы эетмишди. Анъаг бир зцрйяти 
йох иди ки, вар-дювлятиня сащиб олайды.  

Эцнлярин бириндя шащ баш-цзцнц бярбярдя тяраш етдирирди. 
Эюрдц ки, ахирят тцкц дцшдц габаьына. Йаныглы бир ащ чякиб 
бярбярин айнасыны эютцрцб чалды йеря.Бундан бярбяр бярк 
горхду. Дцшцндц: «Ей дад, мян шаща ня етдим ки, шащ беля 
гейзя эялди?!» Язиз шащ бярбярин бярк горхуйа дцшдцйцнц 
эюрцб деди: 
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− Айя, сян нийя горхурсан? 
Бярбяр йеня бир ащ чякиб деди: 
− Шащ саь олсун, неъя горхмайым? Сян щюкм сащибисян. 

Сян нагафил, щагг-нащаг ямр едиб, ъяллада бойнуму вурдура 
билярсян. Бир дя ахы, мяним чюряйим бу айнадан чыхыр, нечя баш 
ъан сахлайырам. Сян дя ки, айнаны чалдын йеря. 

Язиз шащ чыхардыб артыгламасы иля айнанын дяйярини верди. Юз 
бариэащына гайытды. Цч эцн, цч эеъя йатды. Цстцня ня гядяр щя-
ким, ъярращ эялди, дярдиндян щалы ола билмядиляр. Цчцнъц эцнц 
бариэащын габаьына бир дярвиш эялди. Дедиляр ки, бялкя бу дяр-
виш шащын дярдиндян щалы ола. Дярвиши шащын йанына эятирдиляр. 
Дярвиш ядяб-ярканла салам верди, ялейк алды. Дярвиш дайаныб 
бир гядяр шащла щямсющбят олдугдан сонра ял атды ъибиня, бир 
дяня алма чыхардыб верди вя Язиз шаща деди: 

 − Бу алманы баш йолдашынла йейярсян. Сянин бир оьлун ола-
ъаг. Анъаг 14-15 йашларында онун башында гаранлыг олаъаг.  

Буну дейиб, дярвиш афтафасыны да ялиня алыб чыхды ешийя. 
Дярвиш эетмякдя олсун, эюряк шащ нейляди. Язиз шащ дярвишин 

дедиклярини йериня йетирди. Дейярляр ки, ашыг дили йцйряк олар. 
Доггуз ай, доггуз эцн, доггуз дягигя тамам олдугдан сон-
ра гадын йцкцнц гойур йеря. Язиз шащын бир оьлу олур. Адыны 
гойурлар Ъащанэир. Ъащанэири верирляр анайа, анадан ляляйя. 

Эялир, ня олаъаг, охумалы вахты чатыр. Шащ оьлуну мяктябя 
тяк-тянща бурахмаг истямир. Дцшцнцр ки, ня олар, ня олмаз. 
Аллащ щеч кясин чюряйини тякнядя тяк етмясин ки, йейяр гур-
тарар, йемяз аъындан юляр. 

Шащ отаьынын бирини пцнщан едиб оьлу цчцн молла эятирир ки, 
евдя дярс версин. Молла Ъащанэиря дярс вермякля мяшьул олур. 
Оьлан 13-14 йашына гядям гоймушду, ди эял ки, доьру-дцрцст 
щеч ешик цзц эюрмямишди. Бир эцн Ъащанэири шящярля таныш 
олмаьа чыхартдылар. Ъащанэир эюрдц ки, бир дястя ъаван оьлан 
сяйащятдян эялир. Оьлан хябяр алды: 

− Бунлар щарадан эялир? 
Молла ъавабында деди: 
− Ай бала, эязмяли йерляр вар. Эязиб сяйащятдян эялирляр.  
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Ъащанэир дя сяйащятя чыхмаг арзулады. О, евя гайыдыб 
атасындан хащиш етди: 

− Атейи-мещрибан, иъазя вер, мян сяйащятя чыхым. 
Язиз шащ онун башына оьланлар йыьыб эюндярди сяйащятя. 

Овда онларын гаршысына бир ъейран чыхды. Ъаванлар цзцк гашы 
кими ъейраны арайа алдылар. Ъащанэир ъейраны эюрцб беля ярз 
етди: 

− Ушаглар, бу мяним илк овумдур. Буну мян дири тутуб 
бабама апараъам. Ъейран кимин саь тяряфиндян гачса саь 
голуну, кимин сол тяряфиндян гачса сол голуну кясярям.  

Ъаванлар ъейраны дювряйя аланда ъейран йол алыб Ъащан-
эирин юз тяряфиндян арадан чыхды. Ъащанэир башынын йыьнаьына 
беля ярз етди: 

− О ки, мяним тяряфимдян эетди, язиййятини мян чякяъяйям. 
Щеч кяс зящмят чякмясин. 

Ъащанэир бир гядяр ъейранын далынъа ат сцрдцкдян сонра 
ъейраны эюздян итирди. Бундан о, чох гямэин олду. Атдан дц-
шцб бир булаг башына эялди. Судан ичиб бир гядяр аьлайыб йатды. 
Ъащанэир бир гядяр йатмышды ки, бир дярвиш ялиндя бадя кясди 
башынын цстцнц. Деди: 

− Оьул, галх. Ня хабя бцлянд олмусан? 
Ъащанэир диксиниб галхды. Эюрдц ки, бир дярвишди, ялиндя 

бадя дурур башынын цстцндя. Дярвиш Ъащанэирин ойандыьыны 
эюрцб деди: 

− Оьул, эютцр бу бадяни башына чяк, дярд-гямин даьылсын. 
Ъащанэир деди: 
− Бизя бу бадяни ичмяк олмаз. 
Дярвиш деди: 
− Оьул, бу дярд-гям даьыдан бадялярдяндир. 
Ъащанэир эютцрцб бадяни башына чякди. Эюрдц ки, сцддян 

аь, шякярдян ширинди. Деди: 
− Аьа, оларса, йанды ъийярим, бир дя вер.  
Дярвиш сорушду: 
− Де эюрцм, ня ешгиня ичдин? 
Ъащанэир ъаваб верди: 
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− Юзц бир, ады минбирин ешгиня. 
Ъащанэир дярвишин вердийи икинъи бадяни дя башына чякди.  
Дярвиш сорушду: 
− Оьул, бяс, икинъини ня ешгиня ичдин? 
Деди: 
− Йцз ийирми дюрд мин нябинин ешгиня. 
Ъащанэир цчцнъц бадяни дя ичди. Дярвиш суалыны йеня верди: 
− Бяс цчцнъц бадяни няйин ешгиня ичдин? 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Бу бадяни верян аьанын юзц биляр. 
Буну ешидян дярвиш Ъащанэиря деди: 
− Оьул, бармаьымын арасындан бах. Де эюрцм, ня эюрцрсян? 
Ъащанэир дярвишин бармаглары арасындан бахыб эюрдцкля-

рини деди: 
− Узун-узады ъадалар эюрцрям. 
Дярвиш сорушду: 
− Даща ня эюрцрсян? 
Ъащанэир деди: 
− Бир шящяр эюрцрям. Шящярин кянарында бир эцлшян баьчасы, 

баьчанын ичиндя бир чарщовуз, чарщовузун йанында бир назя-
нин ханым эюрцрям.  

Дярвиш деди: 
− О Щиндистан падшащынын гызы Мяляксимадыр. Сяни она, 

ону сяня бута вердим. Башын чох бялалар чякяр, ахыр мятлябиня 
чатарсан. Щарда дарда галсан аьаны чаьыр, имдадына чатар. 

Сюзцнц тамама йетириб дярвиш Ъащанэирдян сорушду: 
− Оьул, о тяряфдян эялян кимди? 
Ъащанэир чевриляндя дярвиш йоха чыхды. Ъащанэир дюняндя 

дярвиши эюрмяйиб бищуш олуб йеря чюкдц. 
Гошун ящли Ъащанэири ахтара-ахтара эялиб щямин булаьын 

йанына чатды. Эюрдцляр ки, Ъащанэир бищуш узаныб йеря, аьзын-
дан кюпцк эялир. Ъащанэири бу вязиййятдя эятирдиляр бариэаща. 
Ъащанэир айылмырды. Шащ ня гядяр щяким-ъярращ чаьырды, дяр-
диндян щалы олмадылар. Дедиляр ки, бунун дярдиндян ким щалы 
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ола биляр. Ъаваб вердиляр ки, дцнйа эюрмцш гарылар. Гарылар да 
ъцрбяъцр олур. Гары вар имангуран, гары вар илан вуран, гары 
вар саман алтдан су йеридян, гары вар кцпя минян, кцпдян 
дцшян, гары вар галдырым-гырп, гары вар шылдырым-шырп, гары вар 
щолдурум-щоп. 

Хцлася, эялян гарылардан бири деди: 
− Бу йа гудуруб, йа да гудузлуьу вар. Буна гызыл эюстя-

рин, башына кцл яляйин. 
Шащ бу сюздян гейзляниб деди: 
− Мяни истяйян гарыйа бир башмаг налчасы! 
Гарыйа о гядяр чалдылар ки, о дцнйалыг олду. 
Бяли, Ъащанэирин башынын цстцня бир иман гуран гары эялди.  
Гары беля ярз етди: 
− Щеч фикир чякмяйин. Буна аьалар аьасы бадя вериб. Башына 

гыз-эялин топлайын, эюзцнц ачанда гой шадлыг эюрсцн.  
Язиз шащ деди: 
− Мяни истяйян гарыйа хялят! 
Гарынын йцкцнц тутдулар. Гары эеди юз ишинин далынъа. 
Ики ютян, цч дейян эцнц Ъащанэир эюзцнц ачыб эюрдц ки, 

анасы башынын цстцндя ащ-фяьан ейляйир. Ъащанэир деди: 
− Анейи-мещрибан, нийя аьлайырсан? 
Анасы Диляфруз ханым ъаваб верди: 
− Оьул, кющня юлянлярим йадыма дцшцб.  
Ъащанэир деди: 
− Рящмятлийин гызы, нийя тязя юлцнц аьламырсан, кющня юлц-

нц аьлайырсан? 
Диляфруз ханым деди: 
− Оьул, дярдини де, ялаъ ейляйим. 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Дярдими дилнян десям, дилим од тутуб йанар, дярдлилярин 

чаряси тут аьаъынын парчасы, башы нимчя, далы чюмчя-она саз 
дейирляр. Эет ондан тап эяти, дярдими дейим. 

Саз да о вахт чятин тапылырды. Диляфруз ханым сорушду: 
− Сазы ким тапыб эятиря биляр? 
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Бир кечял йериндян галхыб деди: 
− Мян билирям. Бир дяфя эюй эурулдайанда эюйдян дцшян 

сазы биринин эютцрцб сахладыьыны эюрдцм. 
Кечялляр дя яллямбетяр олурлар. Аллащ щеч кянди кечялсиз ет-

мясин. Кечялсиз кянддя хейир-бярякят олмаз. Неъя дейярляр, 
кечялляр дя ъцрбяъцр олур: айпарасы, щодуг дырнаьы, гавлама, 
зыфлама. 

Кечял бир гядяр пул эютцрцб эцня бир мянзил башлады эет-
мяйя. Хейли эетдикдян сонра юзцнц сазбяндя йетирди. Кечял 
сазбянддян сорушду: 

− Айя, башына дюнцм, о сазын фийяти няди? 
Сазбянд деди: 
− Беш тцмян. 
Чыхардыб пулуну верди. Сазы да эютцрцб юзцнц йетирди бари-

эаща. 
Сазы эюряндя кечялдян сорушдулар: 
− Айя, фийяти няди бу сазын? 
Кечял ъаваб верди: 
− Цч йцз тцмян. Беш тцмян дя йолдашымдан алыб цстцня 

гоймушам.  
Кечял пулу алды, сазы да вериб эетди ишинин далынъа. Кечял 

эетмякдя олсун, эюряк Ъащанэир нейляди. 
Ъащанэир эютцрцб сазын зилини-зил, бямини бям ейляйиб, саза 

еля тазийаня вурду ки, еля бил йедди ил устада гуллуг елямишди. 
Эютцрцб эюряк анасы Диляфруз ханыма ня дейяъяк, о да неъя 
ъаваб веряъяк. 

Алды Ъащанэир: 
Эет, падшащ бабамдан изин алэинян, 
Салэинян йоллара, ай ана, мяни. 
Мисир елляриндя олар гейлц-гал, 
Ачыб сирри, салма бяйана мяни. 

 
Алды Диляфруз: 

Башына дюндцйцм эцлцзлц оьул, 
Гоймарам эедясян о йана сяни. 
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Ачмарам сиррини, ейлярям пцнщан, 
Горхма, щеч салмарам бяйана сяни. 

 
Алды Ъащанэир: 

Чохдан мцштярийям баьча, баьына, 
Неъя таб эятирим гям-фяраьына. 
Мян истярям йетям йар овлаьына, 
Баьышла ол гадир Сцбщана мяни. 

 
Алды Диляфруз: 

Оьул, ня эюзялди бу эцл ъамалын, 
Тязяъя ачылыб хяттейи-халын. 
Фярасятин олсун, аьыл-камалын, 
Ня дейярляр, бурдан гойана сяни. 

 
Алды Ъащанэир: 

Ъащанэир, дярдини щеч йазан олмаз, 
Сятирли дяфтяря щеч дцзян олмаз. 
Щаггын гурьусуну щеч позан олмаз, 
Йандырыб ейлямя пярван мяни. 

 
Алды Диляфруз: 

Диляфруз дюзяммяз ащу-зарына, 
Хилаф гатма намусуна, арына. 
Ялин чатса о эцлцзлц йарына, 
Горхурам гоймайа бу йана сяни. 

Сюз тамама йетди. Анасы чох йалварды, Ъащанэир бахмады. 
Йеня юз дедийини дейиб, анасыны Язиз шащын йанына эюндярди. 
Диляфруз ханым Язиз шаща айдын етди ки, оьлу севэи далынъа 
эедир. Язиз шащ оьлуну йанына чаьырыб деди: 

− Оьул, кимин гызыны истяйирсян, де алым. Анъаг мян сяни 
узаг сяфяря эюндяря билмярям. 

Атасы чох деди, Ъащанэир аз ешитди, дедийиндян дюнмяди. 
Оьлунун фикриндян дюнмядийини эюрян Язиз шащ Ъащанэири тяк 
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эюндярмяк истямяди. Дейирляр ки, о вахтлар падшащ гызлары цчцн 
няня, оьланлары цчцн ляля тутардылар. 

Язиз шащ Ъащанэирин лялясини йанына чаьырыб деди: 
− Сяни гошунла бярабяр Ъащанэиря гошурам. Йолу бир гя-

дяр эетдикдян сонра гошуну эизлинъя эери гайтар. Галын икиниз. 
Бялкя Ъащанэир гысгана эетмяйя.  

Ъащанэир ата-анасыйла худащафизляшиб лялясийля йола дцшдц. 
Нечя эцн йол эялиб бир ъязирядя дайандылар. Эеъя бурада гал-
малы олдулар. Баш гойдулар йатмаьа. Эеъянин бир вахты ляля 
гошун ящлини Ъащанэирдян эизлин Мисиря гайтарды. Сабащ ачылды. 
Цстцнцзя хейирли сабащлар ачылсын. Ъащанэир галхыб эюрдц ки, 
бир лялясиди, бир дя юзц. Ляля деди: 

− Оьул, тяк ялдян сяс чыхмаз. Гошун ящли гайыдыб дала. Бяс 
биз ня едяк? 

Ъащанэир лялясиня ъаваб верди: 
− Ляля, гурддан горхан гойун сахламаз. Юлмяйя дя 

варам, юлдцрмяйя дя. Истяйирсян сян дя гайыт. 
Ляля бахды ки, олмур. Йола дцшдцляр. Ашыг дили йцйряк олар. 

Эцня бир мянзил теййи-мяназил, эялиб чыхдылар Щиндистан вила-
йятиня. Щиндистаны Ъащанэиря вагйасинда дярвиш эюстярмишди. 
Онлар гяфля-гатырла ярдюйй-ятлас, тирмейи-шал эютцрмцшдцляр. 
Юзцнц шящяря йетирян кими ляля юзц цчцн бир дцкан тутуб мя-
тащыны йыьды дцкана. Щяр шейи йербяйер едиб ляля мятащдан сат-
магда олсун, Ъащанэир деди: 

− Ляля, сян алвериндя ол. Мян эедим шящярля таныш олум.  
Ъащанэир юзцнц эцлшян баьчасына йетириб чарщовузун йа-

нында дайанды. Ял-цзцнц йуйуб, йатды.  
Мяляксима эцлшян баьчасына чыхмышды. Эюрдц ки, йухусун-

да эюрдцйц щямин оьлан чарщовузун йанында йатыр. Оьлан йол 
эялиб йорулдуьундан, гыз ону наращат етмяйя гыймады. Мя-
ляксима эютцрцб он дюрд йасямян зцлфцндян йедди тел айырды, 
басды синейи-сандыьа. Эютцрцб эюряк ня дейяъяк. Ярз ейляйяк 
тяряфиндян гуллуьунуза: 

Хаб ичиндя йатан оьлан, 
Дур, карванын кючцб эедяр. 
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Малы мятащ сатан оьлан, 
Дур, карванын кючцб эедяр. 
 
Варса, эяти щавадарын, 
Тюкцляр баьчада барын, 
Мяням сянин назлы йарын, 
Дур, карванын кючцб эедяр. 
 
Мяляксима, бойум бястя, 
Дярдиндян дцшмцшям хястя, 
Хош эялибсян эюзцм цстя, 
Тярлан гушун учуб эедяр. 

Сюзцнц тамама йетирди. Мяляксима каьыз йазыб сач телиля 
баьлады. Гойду оьланын папаьынын алтына. Гыз эетди юз ишинин 
далынъа.  

Ъащанэир йухудан айылыб ял-цзцнц йахаламаг истяди. Папаьыны 
галдыранда каьыз дцшдц габаьына. Каьызы охуйуб, мязму-
нундан щалы олду. Оьлан гямэин олуб гайытды лялясинин йанына.  

Ляля Ъащанэири гямэин эюрцб сорушду: 
− Оьул, нийя беля гямэинсян? Сящярдян щардасан? 
Ъащанэир лялясинин ъавабында алды эюряк ня деди: 

Ляля, вардым эцллц баьа, 
Орда бир ъананы эюрдцм. 
Щаъизят-мюъцзятиндя, 
Ъянэиля дцщаны эюрдцм. 
 
Сярви бойлу сярвиназы, 
Башында ъыьа пярвазы, 
Щиндистан шащынын гызы, 
О Мяляксиманы эюрдцм. 
 
Пярдейи-исмятдян бахыб, 
Ъащанэири ода йахыб. 
Бяс дейим ъяннятдян чыхыб, 
О щури-гылманы эюрдцм. 
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Сюз тамама йетди. Ляля Ъащанэири чох данлады. Деди: 
− Оьул, сяня бир нясищятим вар. Гулаг ас, эюр ня дейирям. 
 

О заман ки, вардыг щиндин елиня, 
Чох нясищят вердим елляря, оьул. 
Щиндистанлылар анлайан, билянди, 
Чох юзцнц салма дилляря, оьул. 
 
Мярифятли ол, ойатма йатаны, 
Чохду сейрягибин ара гатаны, 
Достуну сеч, дцшмянлярини таны, 
Сирр вермя эядайа, гуллара, оьул. 
 
Сяня дедим, оьул, чыхма базара, 
Йа эюзя эялярсян, йа бядназара. 
Ахыр Ляляни саларсан азара, 
Маил олма инъябелляря, оьул. 

Сюз тамама йетди. Ляля иши баша дцшцб бу эцндян Ъащан-
эири йанындан бурахмады. Ъащанэир лялянин йанында галмагда 
олсун, сяня кимдян хябяр верим, Мяляксимадан. Мяляксима 
ща эюзляди ки, севэилиси эяляъяк. Бир эцн беля, беш эцн беля, 
йолуну чох эюзляди. Ъащанэир эялиб чыхмады. Мяляксиманын 
Зийрикгыз адында бир кянизи вар иди. Чаьырыб йанына деди: 

− Зийрикгыз, щарда олса Ъащанэири тап. Йаныма эяти.  
Зийрикгыз салды юзцнц шящяря. О дцкандан бу дцкана, бу 

дцкандан о дцкана эялиб Ъащанэирин дцканыны тапды. Гыз ял 
атды ъибиня, деди: 

− Айя, о парча топунун бирини бяри ендир.  
Парча топунун бирини алыб деди: 
− Бирини дя ендир.  
Парчанын пулунун бир гядярини верди. Пулу чатмады. Гыз деди: 
− Гоъа баба, пулун чатмайаныны гой о оьлан мянимля 

эедиб эятирсин. Бинямиз йахындады. 
Ляля Ъащанэиря иъазя верди. Онлар йола дцшдцляр. Йолу бир 

гядяр эетдикдян сонра парча топларыны йеря гойуб динъялмяк-
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дя олсунлар, сизя дейим Зийрикгыздан. Зийрикгыз бир кюнцлдян 
мин кюнцля Ъащанэиря ашиг олуб, ешги пярваз ейляди. Ъащанэиря 
беля деди: 

− Мян сяни севирям. Сян дя мяни севирсян йа йох? 
Ъащанэир деди: 
− Чяпял, бир аз дцзэцн даныш. Йолумуза давам едяк.  
Зийрикгыз щирсляниб парча топунун икисини дя верди 

Ъащанэирин голтуьуна.  
Мяляксима эцляфирянэидян бахырды. Эюрдц ки, Зийрикгыз чох 

щирсли эялир. Ъащанэир чох аьыр вязиййятдядир. Щяр голтуьунда 
бир парча топу, Ъащанэир юзцнц йетирди гызын бариэащына. Парча 
топуну йеря гойуб динъини алды. Мяляксима он дюрд йасямян 
зцлфцндян бир нечя тел айырыб басды синейи-сандыьа. Эюряк 
Ъащанэиря неъя «хош эялдин» ейляди. 

Алды Мяляксима: 
Башына дюндцйцм эцлцзлц оьлан, 
Ябрцшцндц малын, хара сатырсан. 
Эизлинди сирримиз, демя йадлара, 
Мян билирям, сян ашкара сатырсан. 

 
Алды Ъащанэир: 

Башына дюндцйцм эцлцзлц ханым, 
Ябрцшцндц малым, хара сатырам. 
Яэяр хябяр алсан сян гиймятини, 
Аршыны биръя ъцт нара сатырам. 

 
Алды Мяляксима: 

Малы-мятащыны тюкмя чюлляря, 
Ахды дидям йашы, дюндц селляря. 
Бир од салдын дящанымда дилляря, 
Еля билдим лябдя бала сатырсан. 

 
Алды Ъащанэир: 

Тайла эятирмишям тирмейи сяня, 
Кюнлцм истяр йанаьындан бусяни. 
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Эялиб эюрдцм мян дя Мяляксиманы, 
Еля санки лябдя бала сатырам. 

 
Алды Мяляксима: 

Малы-мятащыны вермяйнян зайа, 
Мян дюзя билмярям щяфтяйя, айа. 
Сян дя ирящм ейля Мяляксимайа, 
Тябибсян, дярдимя чара сатырсан. 

 
Алды Ъащанэир: 

Ъащанэирям, он дюрддц мяним йашым, 
Чохду малым, ал-ялванды гумашым, 
Башгалара олмаз мяним пешкашым, 
Онунчцн эятириб йара сатырам. 

Сюз ъавабы тамама йетирди. Аллащ щяр щясрятляри беля говуш-
дурсун. Ики севэили бир-бири иля эюрцшдц. Бир вахтдан сонра Ъа-
щанэир юз дцканына гайытмлы олду. Ляля Ъащанэири чох данлады. 
Бу эцндян байыра чыхмаьа иъазя вермяди. Бунлар бурда гал-
магда олсун, сяня кимдян хябяр верим, Йямян падшащынын 
оьлу Щейдяр хандан. Щейдяр хан чох эцълц пящляван иди. 
Эцнлярин бириндя Мяляксиманын шякли чатды Щейдяр хана. Щей-
дяр хан башына он мин гошун эютцрцб Щиндистан кянарында 
дайанды. Щейдяр ханын Щафиз Яфянди адында бир ашыьы вар иди. 
Щафиз Яфяндинин гырх шаэирди вар иди. Еля дейирдиляр ки, Щейдяр 
хан ашыьыны да эятирмишди. Щейдяр хан эялиб елчи дашынын цстцн-
дя отурду. Щиндистан падшащы Мящяммяд шаща беля ярз етди: 

− Юзцн юз хошунла йа гызын Мяляксиманы вер, йа да давам 
давады. Йа да ашыьымын габаьына хасым эяти.  

Дейирляр ки, Мящяммяд шащ щеч бириня разы олмайыб деди: 
− Ня гызы вермярям, ня дава едиб торпаьыма ган салма-

рам. Анъаг ашыьынын габаьына ашыг чыхара билярям.  
Щафиз Яфянди мейдана эирди. Ялиня кечян ашыьы баьлайыб 

салды зиндана. Беляликля 39 ашыьы баьлады. Бир ашыг чатышмырды ки, 
40 няфяр тамам олсун. Ашыг тапылмады. Онлар ашыг эязмякдя 
олсун, сяня кимдян хябяр верим, Ъащанэирдян. Ъащанэир юз 
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дцканынын габаьында отурмушду. Эюрдц ки, дцканын габа-
ьында ики щиндистанлы данышыр. Бири о бириня дейир: 

− Айя, эял эедяк мейдана. Йямян падшащынын оьлу Щей-
дяр ханын ашыьы бизим Щиндистан ашыьыны баьлайыб салыр зиндана. 
Эюряк ня тящяр ашыгды.  

Ъащанэир бу сюзляри ешидиб эялди лялянин йанына. Ъащанэир 
деди: 

− Ляля, бу йанда ашыг мяълиси вар. Иъазя вер, эедим гулаг 
асым. 

Ляля Ъащанэиря иъазя вермяйиб деди: 
− Оьул, сян дайан бурада. Мян юзцм эедярям.  
Ляля Ъащанэири дцканда гойуб юзцнц йетирди щямин мяъ-

лися. Ляля эюрдц ки, диварда саз сазын цстцндян асыллыб. Юзц дя 
бир няфяр ашыг эязирляр. Ляля деди: 

− Мяним бир оьлум вар. Оларса, эятирим, бу ашыгла эюрцшсцн.  
Щафиз Яфянди деди: 
− Щяля бир сян де эюрцм щара адамысан? Щиндистанлыйа ох-

шамырсан.  
Ляля деди: 
− Нейнирсян мяним щаралы олдуьуму? 
− Щафиз Яфянди ъаваб верди: 
− Билмяк истяйирям.  
Ляля буйурду: 
− Мян юзцм Мисир вилайятиндяням.  
Щафиз Яфянди деди: 
− Мисир халгы ахмаг олур. Сими йериндян тярпядянин ашыг 

дейиб йахасындан тутурлар. Башы эювдясиня аьырлыг верирся гой 
эялсин. 

Ляля дцбаря эери гайыдыб эялди Ъащанэирин йанына. Деди: 
− Оьул, бир гоъаман ашыг эюрдцм. Ялиня кечяни баьлайыб 

салыр зиндана. Сазлары тысбаьа кими гойублар бир-биринин цстцня. 
Инди яэяр юзцня эцманын эялирся, эял эедяк. Эялмирся, гапыны 
баьлайаг, далында отураг. Эялиб чаьыран олса ъаваб вермяйяк.  

Ъащанэир лялясинин ъавабында деди: 
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− Ляля, еля шейи мян эюйдя эязирдим, йердя ялимя кечди.  
Ъащанэир алтдан эейинди, цстдян гыфылланды, цстдян эейинди, 

алтдан гыфылланды. Белиня гылынъ баьлады. Сазы эютцрдц чийниня. 
Ляля Ъащанэири беля эюрцб деди: 

− Айя, валлащ, гоъаман ашыг сяни беля эюряндя юзцнц итиряъяк.  
Дцканы баьлайыб щяр икиси дцшдц йола. Щямин мяълися дахил 

олдулар. Щафиз Яфянди о йердя эюрдц ки, бир Щафиз Яфянди деди: 
− Оьул, эялибсян, йохса эяляъяксян? 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Эяляъяйям.  
Щафиз Яфянди деди: 
− Айя, эялибсян. Неъя йяни эяляъяйям?! 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Мяним эяляъяйим вар. Йетмиш, сяксян, йцз ил. 
Сорушду: 
− Йахындасан, йохса узагда? 
Ъаваб верди: 
− Щяля узагдайам. Сянин тяк гоъаланда, эюзцм йахыны кя-

сяъяк. 
Эютцрцб Щафиз Яфянди деди: 
− Ня аьырды, ня йцнэцл? 
Няйин сяси узаьа эедяр? 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Мярифят аьырды, салам йцнэцл. Чюряйин сяси узаьа эедяр. 
Щафиз Яфянди деди: 
− Оьул, ашыгсан? 
Ъащанэир деди: 
− Ашыг гойунун балдырында олар. 
Деди: 
− Бяс устасан? 
Деди: 
− Уста кечинин далынъа эцлля атар.  
Деди: 
− Баьлашаг? 
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Ъащанэир деди: 
− Баьлашаг, юркянля, зянъирля, ня иля истяйирсян баьлашаг. 
Щафиз Яфянди деди: 
− Оьул, белиндяки няди, чийниндяки няди? 
Ъащанэир ъаваб верди: 
− Белимдяки гылынъды, чийнимдяки саз.  
Деди: 
− Бяс саз ня, гылынъ ня? 
Деди: 
− Мян ганана сазла гандырырам. Ганмайана гылынъла. 
Щафиз Яфянди беля буйурду: 
− Сян габаьа ддцшцрсян, йохса мян? 
Ъащанэир деди: 
− Мян щямишя фцрсяти дцшмяня верирям. Сян эет, мян дя 

эялирям. 
Эютцрцб эюряк Щафиз Яфянди Ъащанэиря ня дейяъяк. Ъа-

щанэир она неъя ъаваб веряъяк.  
Ярз едяк щяр икисинин тяряфиндян гуллуьунуза. 
Алды Щафиз Яфянди: 

Сян бир бязирэанын кичик оьлусан, 
Малы-мятащыны сатыб эедярсян. 
Юзцнц юз ишини салма мцшкцля, 
Юзцнц кямяндя салыб эедирсян. 

 
Алды Ъащанэир: 

Мян бир бязирэанын кичик оьлуйам, 
Малы-мятащымы сатыб эедярям. 
Сатыналма чохду мяним гулларым, 
Сяни дя ичиня гатыб эедярям. 

 
Алды Щафиз Яфянди: 

Эял гулаг ас йемилимя, андыма, 
Гоъалмышам эцъцм чатыр эяндимя. 
Дцшцбсян сян мяним фели-фяндимя, 
Бир ъана борълусан вериб эедярсян. 
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Алды Ъащанэир: 
Андын гяним олсун сянин башына, 
Гырх шаэирди ня дцзмцсян йанына, 
Аь саггалын бойанаъаг ганына, 
Башыны бядяндян алыб эедярям. 

 
Алды Щафиз Яфянди: 

Щафиз Яфяндийям, эял мяни таны, 
Чохлары юз дедийиндян утаны. 
Елляр эюрсцн баш бядяндян атаны, 
Ахырда бу йердя галыб эедярсян. 

 
Алды Ъащанэир: 

Ъащанэирям, юзцм дя ки шащзадя, 
Мян варам бир дярйа, сян варсан ада. 
Бир ашыг гоймарам фани дцнйада, 
Щамыны гол-гола чатыб эедярям. 

 

Сюз тамама йетди. Алды эюряк Ъащанэир ня деди: 
Сящяр сящралары эязяркян, уста, 
Раст олдум мян бийаларын бешиня. 
Ийирми кялмя олан бир вяряг цстя, 
Ону улидин, беши сулидин, беши ня? 

Щафиз Яфянди дейир: 
− Оьул, ня ки чар де, эялсин. Мян гырх газалаьа бир тула-

мазды атырам. 
Ъащанэир далыны да деди: 

Мян щцруфаты охурам башдан, 
Кимя хябяр эялди даима дашдан . 
Уста, эял хябяр вер мяня он бешдян, 
Беши Гуран, беши мяляк, беши ня? 

 
Ъащанэирям , сюзцмц ендиррям она, 
Эейиниб эирярям мян айры дона. 
Ибтида ким эяалди, де, бу ъащана, 
Пяшдян али абадя, бяс беши ня? 
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Сюзцнц тамама йетирди. Уста ъаваб веря билмяйиб Ъащан-
эирдян иъазя алыб чыхды ешийя. Щафиз Яфянди «аста гачана аьам 
гяним олсун» − дейиб, ялдян чыхды. Ашыьы ня гядяр ахтардылар, 
тапа билмядиляр. Щафиз Яфяндинин шаэирдляри дя Ъащанэирин 
ялиня кечди. Щейдяр хан бахды ки, яли тутмады. Дцбаря гошуну 
да чякиб гайытды эери.  

Ъащанэир Щафиз Яфяндинин шаэирдлярини, баьладыьы ашыглары 
бурахды.  

Мящяммяд шащ Ъащанэирин Щейдяр хана галиб эялдийини 
эюрцб деди: 

− Оьул, мяндян истямя падшащлыьымы, хязинянин бцтцнцнц, 
баш йолдашымы. Юзэя ня истяйирсян, истя. Мятлябиня наил едярям. 

Эютцрцб Ъащанэир Мящяммяд шащын ъавабында эюряк ня 
деди. Алды Ъащанэир: 

Бир эцн мян овчуйдум чыхмышдым ова, 
Гцдрят гылынъыны эятдиляр сола. 
Разы оллам, щяр ня версян ялавя, 
Яряб вя чин, фарсы шума, тцрки сиз. 

Падшащ деди: 
− Оьул, ачыг-ашкар мяндян истя. Еля дилляри баша дцшя бил-

мирям. 
Ъащанэир алды, эюряк ня деди: 

Судан чыхыб соналардан сечилиб, 
Ширин-шярбят бадясиндян ичилиб. 
Тяр бянювшя, эцлдян тязя ачылыб, 
Яряб янта, фарсы сурят, тцрки цз. 
 
Ъащанэирям, ешг одуна даларам, 
Гяриб юлкя, бу дийарда галарам. 
Иразыйам, щяр ня версян аларам, 
Яряб бинти, фарсы духтяр, тцрки гыз. 

Сюз тамама йетди. Мящяммяд шащ эюрдц ки, бу, гызы диля-
йир. Беля фикир еляди ки, мян Щейдяр кими пящляваны эери гай-
тардым. Бязирэан оьлу – ашыьа гыз неъя верим?! Падшащ мяълис 
ящлиня цз тутуб деди: 
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− Ляля халга бяйан етмишди ки, шащын гызы оьлумун бутасыды. 
Мяълис ящли, ня олаъаг, щяря бир тяряфдян, бир сясля деди: 
− Шащ саь олсун, ешитдийимизя эюря сянин гызын щагг тяряфин-

дян бу адама верилибди. Сян дя разылыг версян даща йахшы олар.  
Мящяммяд шащ деди: 
− О ки, гызым щагг тяряфиндян мянсиз верилиб, десин эюрцм, 

мяним гызымын габагъа ады ня олуб? Чцнки бизим адятдя вар, 
ушаг хястяляняндя адыны дяйиширляр. Бу бир. Икинъи, десин эюрцм, 
Мяляксиманын даьы щарады, араны щарады. Мяня нишан версин. 

Ъащанэир дцбаря эютцрцб эюряк ня деди: 
Бир ады Диляфруз, бир ады Пяри, 
Бир ады да онун вар Мяляксима. 
Иззят бяйин баъысы, о шащын гызы, 
Гойун олсун мяня йар, Мяляксима. 
 
Исфащанда варды мяскяни, даьы, 
Щиндистанды онун баьчасы, баьы. 
Кечди зимистаны, эялди йаз чаьы, 
Бцлбцля йаьыды йар, Мяляксима. 

Ъащанэир эюрдц ки, падшащ дилдя разыды, гялбдя йох. Алды 
эюряк ня деди: 

Ъащанэир дя гюнчя эцлцн дярмяся, 
Ъялладлар да бу бойнуму вурмаса. 
Гардашын разыды, бабан вермяся, 
Бир айры хяйалым вар, Мяляксима. 

Сюз тамама йетди. Мящяммяд шащ деди: 
− Оьул, сян эет, мятащыны хяръ ейля. Мян юз гызымын хяръини 

юзцм чякярям. 
Ъащанэир эедиб мятащыны хяръ ейлямякдя олсун, сяня ким-

дян дейим, Мящяммяд шащдан. Мящяммяд шащ беля фикирляшди 
ки, Щейдяр хан гани пящляванды. Гызы она верся даща йахшы олар. 
Юз дясти-хятти иля бир намя йазыб эюндярди, Йямян шящриндя 
Щейдяр хана. Гасид юзцнц Щейдяр хана йетирди. Хан намяни 
охуйуб, мязмунундан щалы олду. Бир нечя мин гошун башында 
дцшдц йола. Мящяммяд шащ ял алтындан гызы верди Щейдяр хана. 
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Ъащанэирин хябяри олмады. Гыз эетмякдя олсун, сизя кимдян 
хябяр верим, Ъащанэирдян. О, юз дцканында йатырды. Йухусуну 
гарышдырды. Аьалар аьасы кясди башынын цстцнц. Деди: 

− Оьул, ня хабя бцлянд олмусан? Ойан, эцлцнц хар апарды.  
Ъащанэир галхыб лялясиня деди: 
− Ляля, дур, о сазы бяри ендир.  
Ляля деди: 
− Эеъянин бу вахтында, оьлум, мяни наращат етмя, гой 

йатым.  
Ъащанэир сазы юзц эютцрцб эюряк ня деди: 

Йатмыш идим хаби-гяфлят йухуда, 
Эушимя эялди о сядалар инди. 
Кцл олубду мяним аслан башыма,  
Йарымы алыбды эядалар инди. 
 
Ляля, дярдин яллидими, йцздцмц, 
Пяришан эюрдцйцм ала эюздцмц. 
Бцллур бухаглымы, лаля цздцмц, 
Мяэяр мян юлмцшям, йад алар инди. 
 
Ъащанэирям, чаьырарам бир аьа, 
Мяляксима дейиб дцшдцм сораьа. 
Ляля, валлащ, Яслим эетди ираьа, 
Кярям кими ъаным од алар инди. 

Сюз тамама йетди. Ляля чох деди, Ъащанэир аз ешитди. Ъа-
щанэир гылынэ, галхан, ямуд, низя, эцрз, силаща сарылыб дцшдц 
йола. Ъащанэир эетмякдя олсун, сизя кимдян дейим, Мялякси-
мадан. Мяляксима иъазя алыб карваны дайандырды. Ана вятян-
дян айры дцшмяйи, севэилисиндян айрылмаьы ону кюврялтди. Эяъа-
вядян дцшцб, эюзцндян бащар булуду тяк йаш тюкдц. Онун 
сясиня цч эюйярчин йеря енди. Демя бунлар мялейкя олсун. Мя-
ляксима бунлары эюряндя йанындакы кянизя деди: 

− Бялкя бунлар мялейкядирляр? Мян бир нечя ханя сюз де-
йяъяйям, сян йазарсан. Эюйярчинляр чатдырарлар Язиз шаща. Бял-
кя Язиз шащ мяним дярдимя ялаъ ейляйя. 
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Эютцрдц Мяляксима, эюряк ня деди. Ярз ейляйяк тяряфиндян 
гуллуьунуза. 

Алды Мяляксима: 
Исминиз Пярзадды, дону мургулар, 
Йандым, юзцнцзц мяня йетирин. 
Эюз йашымла йаздым ярзи-щалымы, 
Мисирдяки гайнатама йетирин. 
 
Алышды синямин кюзц гырмызы, 
Гялям гана дюндц, йазы гырмызы. 
Ъащаны галдыран эюзц гырмызы, 
Эцнортайа, йа ахшама йетирин. 
 
Шащ гызыйам, адым Мяляксимады, 
Кечди бир нечя эцн бу эцн ъцмяди, 
Сизя йаздыьым шикайятнамяди, 
Шащи-Мярдан он ики имама йетирин. 

Сюз тамама йетди. Гыз чыхды эяъавяйя. Эяъавя тярпянян 
вахты Ъащанэир юзцнц йетирди. Эютцрдц, эюряк ня деди: 

Алды Ъащанэир: 
Гошунун сяркары, Йямянин ханы, 
Сизин цчцн намус олсун, ар олсун. 
Инсафдан узагды, мцрвят ейляйин, 
Бир эяданы вилайятдя хар олсун. 
 
Ъаванлары ган ичиндя цздцррям, 
Нечя башы бу низяйя дцздцррям. 
Ъцмлянизи ясир едиб эяздиррям, 
Эюрян дейяр, о яллярин вар олсун. 
 
Ъащанэир ял чякмяз, щеч олмаз чаря, 
Доьрайыб тюкяъям, мян пара-пара. 
Йямян шящярини саллам щасара, 
Эениш дцнйа сизин цчцн дар олсун. 

Сюз тамама йетди. Щейдяр хан иши беля эюряндя лялясиня деди: 
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− Ляля, о адам, дейясян, торпагбасды истяйир. Апар онун 
щесабыны вер, аралашсын. 

Щейдяр ханын ляляси бир гядяр пара эятириб Ъащанэиря деди: 
− Оьул, эял русумуну апар. Аралаш биздян. 
Ъащанэир ишаря вериб деди: 
− Бир йахын эял, эюрцм сян ня дейирсян? 
Ъащанэир ляляни лап йахына чаьырыб бурун-гулаьыны кюкцн-

дян эютцрцб овъуна гойду. Щейдяр хан эюрдц ки, ляляси бурун-
гулагсыз гайытды цстцня. Щейдяр хан бярк гейзя эялди. Ъящян-
ням кими зябаня чякиб кясди Ъащанэирин цстцнц. Дейирляр ки, 
даванын габаьы дейишди, далы дюйцш. Щейдяр хан эютцрцб эюряк 
Ъащанэиря ня дейяъяк, Ъащанэир ня ъаваб веряъяк. 

Алды Щейдяр хан: 
Щайфым эялир, оьул, чых мейданымдан, 
Мисирлидя намус олмаз, ар олмаз. 
Хырыд ейля мятащын юз йериндя, 
Бурда сяня газанъ олмаз, кар олмаз. 

 
Алды Ъащанэир: 

Эял сяня сюйляйим дил пящляваны,  
Даь башында баьча олмаз, бар олмаз. 
Аьаъ битяр юз кюкцнцн цстцндя, 
Сюйцдлярдя щейва олмаз, нар олмаз. 

 
Алды Щейдяр хан: 

Ач эюзцнц, бир бахэинян цзцмя, 
Пящляванам, эцманым вар юзцмя. 
Айаглайыб мян батыррам тозума, 
Дюнцб эетсян дцнйа сяня дар олмаз. 

 
Алды Ъащанэир: 

Эял сяня сюйляйим, бир дяня дастан, 
Гарьадан газ олмаз, тцлкцдян астан. 
Кцл чобандан сяркар, эядадан султан, 
Гара дашы бойасалар, зяр олмаз. 
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Алды Щейдяр хан: 
Мяэяр танымадын сян бу Щейдяри, 
Бу сюзлярин щеч олмады уйары, 
Баьышламам сян тяк эцнащкарлары, 
Бизи кими илан олмаз, мар олмаз. 

 
Алды Ъащанэир: 

Инди йягин билдим сянин щалыны, 
Чох тойлусан, артырыблар йалыны. 
Мян йеря гоймасам сянин далыны,  
Мяляксима Ъащанэиря йар олмаз. 

Сюзц тамама йетирдиляр. Ял атдылар кямяндя. Кямянддян му-
рад щасил олмады. Башладылар кцшкц тутмаьа. Бундан да мурад 
щасил олмады. Кечдиляр гылынъ-галхан давасына. Щейдяр хан деди: 

− Инди сян де, эюрцм, фцрсят сянинкиди, йа мянимки? 
Ъащанэир: − Аьам фцрсяти дцшмяня вериб. Фцрсят сянинкиди. 

Ялиндян эяляни ясирэямя, − деди.  
Щейдяр хан гылынъы Ъащанэиря ендиряндя Ъащанэир галханы 

верди гылынъын габаьына. Гылынъ йедди парча олуб тюкцлдц йеря. 
Ъащанэир атыны ъювлана эятириб, ендирди гылынъыны Щейдяр ханын 
тяпясиня. Гылынъ Щейдяр ханын тяпясини тяр хийар кими ики бичиб, 
бир гядяр йеря ишляди. Щейдяр хан деди: 

− Ушаг, сян мяня нейлядин?  
Ъащанэир деди: 
− О ки, еляди, бир тярпян эюряк! 
Тярпяняндя Щнйдяр ханын бир шаггасы саь, бир шаггасы сол 

тяряфя дцшдц. Ъащанэир аъ гурд кими дцшдц гошунун ъанына. 
Саьдан вуруб солдан чыхды, солдан вуруб саьдан чыхды. 
Гошунун гырыланы гырылды. Галаны гачыб ъаныны гуртарды.  

Мяляксима иши беля эюряндя эяъавядян дцшцб эюряк 
Ъащанэиря ня деди. Алды Мяляксима: 

Ей язизим, бу ъащанда ад алдын, 
Йазылыб адына дастан, дейярляр. 
Арайарлар, бизим йердя булунмаз, 
Йа ярябдян эялиб, фарсдан, дейярляр. 
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Бурузу Исфяндийар, Фярямяз Ъавансан, 
Теймур, Ъащан, Бахыш, йа Гящрямансан. 
Дцнйада сечилмиш бир пящлявансан, 
Бяйимя Зал оьлу Рцстям, дейярляр. 
 
Мяляксимайам, севдим он дюрд йашымдан, 
Мян дя щялак олдум ешг аташындан. 
Бир гылынъ вурдун, залым башындан, 
Гылынъ вурмаьына аслан дейярляр. 

Дейирляр ки, ики щясрят чыхдылар эяъавяйя. Юпцшцб цч дог-
гузуну чыхартдылар ийирми йеддийя. Щяр щясрятляр беля го-
вушсун. Онлар йюн чевириб Мисир вилайятиня эетмякдя олсунлар, 
сизя хябяр верим Язиз шащдан. 

Язиз шащ юз тяхти-сялтянятиндя дайанмышды. Бир дя бахды ки, 
пянъярядян бир эюйярчин, боьазында намя эирди ичяри. Дайанды 
Язиз шащын дизинин цстцндя. Язиз шащ намяни ачыб охуду. 
Мязмунундан щалы олуб, мургунун цзцндян-эюзцндян юпцб 
йола салды. Ъящянням тяк зябаня чякди. Ямр верди гошун 
ящлиня. Он мин гошун, башында Язиз шащын юзц дя дцшдц йола. 
Дейирляр ки, Мяляксима эяъавядян эюрдц ки, гошун еля эялир ки, 
яэяр отун сайы варса, гошунун сайы йохду. 

Гошун эяъавяйя чатан кими, Ъащанэир яждаща тяки юзцнц 
йетирди гошуна. Дейирляр ки, гошун ящли Ъащанэири таныйыб ата-
сынын да эялмяк хябярини она чатдырдылар. Ъащанэир гошуну 
аралайыб, эялди чатды атасына. Ата-оьул эюрцшдцкдян сонра 
Язиз шащ беля ярз етди: 

− Оьул, йейиб-ичдийин юзцнцн олсун, эюрдцйцндян бир хябяр. 
Ъащанэир эютцрдц, эюряк башына эяляни атасына неъя сюйляди. 

Ярз ейляйяк тяряфиндян гуллуьунуза. 
О заман ки, вардым щиндин елиня, 
Мцштяри ъям олду, малыма, баба. 
Исфяндийар пящлявана туш олдум, 
Мян гылынъ вурдум о залыма, баба. 
 

Ираст олдум бир ашыьын фяндиня 
Нечя щягигятляр дедим кяндиня. 
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Бир чаря галмады гыфылбяндимя, 
Табе олду, гатдым гулума,баба. 
 
Ъащанэирям, хабидян мян ойандым, 
Аьам деди-йарын эетди, мян йандым. 
Йадыма дцшцбдц вятяним, йурдум,  
Шцкцр, ялим йетди ялиня, баба. 

Сюз тамама йетди. Йол алдылар Мисиря тяряф. Бир нечя эцн-
дян сонра чатдылар вятянляриня. Йазыг ляля мал-мятащыны дяйяр-
дяймязиня сатыб юзцнц йетирди Мисиря. Даьлардан тоьлу, чяпиш, 
аранлардан дцйц, чялтик. Гырх эцн, гырх эеъя той башланды. Ора-
да бир ашыг тапылыб онларын тойуну бу дуваггапма иля баьлады: 

Дедим ки, сянсян мяним,  
Дювлятим, малым, самавар. 
Сящяр тездян гайнамасан, 
Йаманды щалым самавар. 
 
Шякярим йох, йуху эюрцм, 
Биръя сеэащ оху эюрцм. 
Эедирям кооперативя, 
Ширниййят алым, самавар. 
 
Танрыдан дювлят истямям, 
Биръя аь отаьым ола, 
Ичиндя йедди сяккиз, 
Щяр эеъя гонаьым ола. 
 
Кабаблар чякиля шишя, 
Йарла эцлцшя-эцлцшя. 
Бялкя онда ешгя дцшя, 
Гайнайа залым, самавар. 
 
Товариш, дай истакан, 
Амханаго, хут-швиди. 
Ня сябябдян гайнамады. 
Ялим, айаьым цшцдц. 
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Сянин бу эеъ гайнамаьын, 
Эцлцзлц йарын ишиди. 
Инсафдымы, сян дурасан, 
Мян чайсыз галым, самавар. 
 
Шаирлярдя гайда буду, 
Сюзцнц гиймятли сатар. 
Сянятиндя дамбат олан, 
Сазы чалмаз, йана атар. 
 
Мяним адым Аьаъанды, 
Хяйал ейлямя ки, хамды. 
Мцрвят ейля, инсафа эял, 
Узагды йолум, самавар. 

 
 

САМ ШАЩЗАДЯ 
 
Кечмиш заманда Гяндилгала шящяриндя ядалятли бир шащ вар-

мыш. Бу шащын адына Тяркиман шащ дейирлярмиш. О, олдугъа яда-
лятли вя сяхавятли бир шащ имиш. Она эюря бцтцн шящяр ящли щяр вахт 
онун юмрцня дуа едирлярмиш. Чцнки о шащ оландан бяри ъамааты 
верэи вермякдян азад едибмиш. Бу ъящятини дя ярз еляйим ки, бу 
шащын щеч бир фярзянди йох имиш. Бу ишдян щям шащ, щям дя халг 
чох наращат олурмуш. Аьыллы кишилярдян бири дейир ки: 

− Эялин бир тядбир эюряк.  
− Бири сорушур ки: 
− Бу ишя ня тядбир олар? 
О бири дейир ки: 
− Нийя олмаз, эялин бир еля тядбир ейляйяк ки, щям Аллаща, 

щям шаща, щям дя ъамаата хош эялсин. Эялин бир нечя йердя 
кюрпц, мясъид вя дяйирман салдыраг, шящяримиздя ня гядяр 
касыб адам варса, она кюмяк едяк. Бир дя ким щарада йетим 
эюрся, ону юз хяръийнян сахласын.  
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Бу тядбиря щамы разы олду, дедикляри ишя ямял етдиляр. Онлар 
бурада галмагда олсунлар, инди сизы бир аз шащдан данышым. 

Тяркиман шащ эцнлярин бириндя арвады Диларамиъянэ иля оту-
руб сющбят едян заман бирдян эюзц арвадынын боьазындакы бир 
падшащын йедди илинин хяръиндян ямяля эялмиш бойунбаьыда юз 
яксини эюрдц. Бир гядяр фикря эедиб дяриндян бир ащ чякди. О саат 
юз мещрибаны иши баша дцшцб голуну шащын бойнуна салыб деди: 

− Ей ядалятли шащым, нийя беля дяриндян ащ чякирсян, ня 
олуб, Аллаща шцкцр, ъамаат ки, биздян чох разыдыр. 

Тяркиман шащ деди: 
− Ей мящбубум, дярдин бирини билирсян, бирини билмирсян. 

Еля мяним дя чякдийим халгын дярдидир. Мян инди баша дцш-
дцм ки, чох гоъалмышам. Мяним бир нечя иллик юмрцм галыб. 
Бир ювладымыз олсайды, биздян сонра о халгы доландырарды. 

Арвад деди: 
− Киши, Аллащ кяримди, истяся олар. 
Онлар бурада галмагда олсунлар, инди дя сизя бир аз шащын 

баьбанындан данышым. 
Бу баьбан юмрцнцн чохуну шащын эцлшян баьчасында ке-

чирмишди. Буна эюря дя шащ онун хятрини чох истяйирди. Баьбан 
да чох гоъалмышды, она бахмайараг йеня дя баьа бахан о иди. 
Эцнлярин бириндя баьбан эеъя йатдыьы заман эюрдц ки, бир 
адам башынын цстцнц кясиб дейир ки: 

− Гоъа киши, щасарын дибиндя бир алма аьаъы битиб, ону 
орадан чыхарт, апар чарщовузун сол тяряфиндя басдыр, она йахшы 
гуллуг ет, о алма аьаъы мятляб-рцзйядир. Чох чякмяз о алма 
аьаъы йекяляняр вя бир алма эятиряр. О алманы дяр, апар шаща 
тягдим ет. 

Гоъа киши сярсям галхыб щеч кяси эюрмяди вя бир гядяр фикря 
эедиб йухусу даьылды, дуруб алма аьаъыны ахтармаьа башлады 
вя тапыб дейилян кими ямял етди. Чох чякмяди, аьаъ бюйцйцб 
бир дяня алма эятирди. Гоъа баьбан шцкцр-сянасыны йериня 
йетириб алманы будагдан цздц, эятириб шащын имарятиня дахил 
олуб башына эялян ящвалаты шаща наьыл едиб алманы тягдим етди. 
Шащ алманы эютцрцб баьбана бир гядяр гызыл янам етди. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 393  

Баьбан разылыг едиб чыхыб эетмякдя олду. О саат шащ арвадыны 
щцзуруна чаьырыб алманы ики йеря бюлцб бир щиссясини юзц, бир 
щиссясини дя арвада вериб мятлябини сюйляди. Мцхтясяри дейяк 
ки, бир гядяр вахт кечяндян сонра Диларамиъянэ щамиля олду. 9 
ай, 9 эцн, 9 саат, 9 дягигя, 9 санийя тамам олан кими гадын 
йцкцнц йеря гойду, бир оьлан ушаьы олду. Бцтцн шящяр ящли 
топланыб шаща эюзайдынлыьа эялдиляр. Шащ да щямин эцн шащ 
сарайында бюйцк бир зийафят дцзялдиб халгы гонаглыьа чаьырды. 
Ня ки шящярдя дцкан, базар, йемякхана вя чайхана вар иди, 
орада йемякляр пулсуз сатылды. Бир нечя эцндян сонра ъамаат 
йыьылыб ушаьа ад гоймаьа эялдиляр. Чох сющбятдян сонра 
ушаьын адыны Сам шащзадя гойдулар. Ушаг дайяйя верилди. 
Беля-беля ушаг бюйцмяйя башлады. Мцхтясяри дейяк ки, ушаьын 
8 йашы тамам олан кими ону моллаханайа гойдулар. Бир нечя 
билиъи молла ушаьа дярс демяйя башлады. Вахт эялди кечди, Сам 
он йедди йаша долду. О чох билиъи, чох эцълц оьлан иди. 

Эцнлярин бириндя ушаьын ялиндян моллалар шаща шикайятя 
эетдиляр ки, Сам даща бизим сюзцмцзя бахмыр. О саат шащ 
Самы щцзуруна чаьырыб оьлуна нясищят вермяйя башлады. Сам 
шащын гаршысында диз цстя чюкцб атасына ъаваб верди: 

− Атайи-мещрибан, мяня моллалыг ял вермир, чцнки бизим 
шящярдян башга, сарайда 40 молла вар. Бир иш олса бунларын 
юзцня дцшмяз, бяс мян ня едярям? 

Шащ сорушду: 
− Оьул, бяс сяня ня иш, ня сянят ял веряр? 
Сам ъаваб верди: 
− Мяня пящливанлыг хейирли сянят олар. Бу сянят хейирлидир.  
Шащ оьлунун сюзцнц йеря салмайыб о дям ямр еляди ки, она 

пящливанлыг дярси кечилсин. Бяли, бир нечя вахт да она пящли-
ванлыг дярси кечдиляр, та ки Сам 19 йаша чатды. Эцнлярин бир 
эцнцндя Сам эязя-эязя эялиб эцлшян баьына чыхды. Орада бир 
гядяр доланыб алма аьаъынын алтында динъялди. Йатыб йухуйа 
эетди. Бир гядяр йатандан сонра бир дя эюрдц ки, башынын цс-
тцндя бир нурани дярвиш дуруб дейир: 

− Оьул, дурр бу бадяни нуш еля. 
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Сам дейир: 
− Дярвиш баба, о бадя бизя лайиг дейил. Атамыз иъазя вермир 

ичяк. 
Дярвиш деди: 
− Оьул, бу бадя о бадялярдян дейил. Бу севэини севэийя 

йетирян бадялярдянди.  
Оьлан бадяни алыб нуш еляди, деди: 
− Аьа дярвиш, йандым, бир чаря.  
Дярвиш шящадят бармаьынын арасыны эюстярди: 
− Оьул, ня эюрцрсян? 
Сам деди: 
− Узаг йоллар, бюйцк бир шящяр. 
Дярвиш деди: 
− Оьул, даща ня эюрцрсян? 
Оьлан деди: 
− Бир имарят, ичиндя дя бир эюзял гыз эюрцрям. 
Дярвиш деди: 
− Оьул, о гызы сяня бута верирям, сяни дя она. Чох чякмяз 

она йетярсян. О гыз Ъям шящяринин падшащы Ъямшидин гызы 
Мяслящят ханымды. Чох чякмяз ки, севэилиня йетярсян. 

Оьлан бищуш щалда цзц цстя йеря йыхылды. Оьлан йатмагда 
олсун, сизя хябяр верим баьбандан. Гоъа баьбан йаваш-йаваш 
эяиб оьланы бу щалда эюрдц. Баьбан юз-юзцня дцшцнцр: «Шцкцр 
сяня йа Рябби, бядбахт бу алманы юзц верди, юзц дя алды» − 
дейиб бирбаш эетди шащын щцзуруна, ящвалатдан шащы щали ейляди. 
О дям оьланы юлц щалда имарятя эятирдиляр. Ня ки молла, щяким 
варса ора топладылар. Бири деди дяли олуб, бири деди гудуруб. 
Бири деди бунун дуасы мяндяди. Бу вахт бир тябиб эялиб деди: 

− Бунун хястялийини мяндян башга щеч ким баша дцшмяз. 
Тябиб оьланын вязниндян бярк сыхан кими оьлан эюзцнц 

ачыб эюрдц ки, ня ки молла, тябиб варса, щамысы бура топланыб. 
О саат тябиб деди: 

− Оьул, щаран чох бярк аьрыйыр, мяня де, мян мцалиъя 
едярям. 
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Бу сюздян сонра Сам бир саз истяди. О саат она бир саз 
тапыб вердиляр. Сам эютцрцб эюряк тябибя ня деди: 

Ай тябиб, ял вурма, щаггы севярсян, 
Ня хястяйям, ня дя йаралыйам мян. 
Бир ала эюзлцнцн фяраьындайам, 
Пцнщаны ешгиндян саралыйам мян. 

Тябиб деди: 
− Оьул, мян ки сянин сюзцндян бир шей баша дцшмцрям, ня 

демяк истяйирсян? Сян ки хястясян.  
Сам деди: 
− Тябиб, щагг иля даныш, мян хястя дейилям. Гулаг ас, эюр 

ня дейирям: 
Олдум бир эюзялин пайи-бястяси, 
Щям йар янсуру, дил шикястяси. 
Гямин бари кеш щиъран хястяси, 
Ня гядяр вятянимдян аралыйам мян. 

Тябиб деди: 
− Оьул, баша дцшмцрям, ачыг де. 
Бир тяряфдян эцнц кечмиш бир гары деди: 
− Доьруду, сиз щякимсиз, молласыз сиз баша дцшмязсиз, ам-

ма мян йахшы баша дцшцрям. Рящмятлик бизим киши иля мян дя 
беля олмушдум, оьул, сян де эюрцм щарада эюрдцн гызы вя ня 
тящяр рцъащ олдун? 

Сам эютцрцб деди: 
Мяня рцъащ олду алям-ваьйадя, 
Пиримин дясдиндян нуш етдим бадя, 
Мяслящят ярз етди, ей Сам шащзадя, 
Дийари-Ъямшидин маралыйам мян. 

Сюз тамама йетди. Бцтцн ъамаат Самын дярдиндян щали 
олду. Бир нечя эцн галандан сонра Самын цряйиндя ешгин дяр-
йасы тялатцм еляди, о, дюзя билмяйиб йола дцшмяйи гярара алды; 
анасынын щцзуруна эялиб эетмяк цчцн эюряк неъя иъазя истяди: 

 
Ана, Ъям шящяриня гылырам эцзар, 
Тярк едиб юлкяляр, елляр эедирям. 
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Фяляйин тядбири беляймиш мяня, 
Гцрбят вилайятя йоллар, эедирям. 

Анасы Диларамиъянэ оьлунун эетмясиня разы олмайыб деди: 
− Оьул, бяйям бабан сянин эетмяйиня разыдырмы? 
Сам анасынын ъавабында деди: 

Бюйцк шащ бабамнан гыллам илтимас, 
Яфв етсин, щцзурундан олурам хилас. 
Зянбурун шанына мейл ется мякас, 
Од тутар ащундан чюлляр, эедирям. 

 
Анасы деди: 
− Оьул, бу гядяр Мяънун кими наля чякмя, бизя йазыьын 

эялсин. 
Анасынын ъавабында Сам эюряк ня деди: 

Ана, Самын дярди яллиляр, йцзляр, 
Синямдя аловлар, атяшляр, кюзляр. 
Севдийим Мяслящят йолуму эюзляр 
Ъар едяр чешмимдян йоллар, эедирям. 

Сюз тамам олду, анасы иля юпцшцб эюрцшдц. Анасы изин вериб 
деди: 

− Оьул, эет, уьурлар олсун.  
Сам видалашыб бабасынын щцзуруна эялди, эюряк бабасына 

ня деди: 
Ей шащи-ядалят, щюкми-вилайят, 
Абад олмуш юлкян, ел шян галасан. 
Аь ейван отаглар, йаны баьчалар, 
Щясрятин чякдийим эцлшян галасан. 
 
Сейранэащым олан даьылан дашлар, 
Йаныр синям цстя нары атяшляр. 
Ниэаран гойдуьум йары, йолдашлар, 
Щяфтяляр, щям айлар, ил шян галасан. 

Тяркиман шащ деди: 
− Оьул, щара эетмяк истяйирсян вя кимин йанына эедирсян? 
Атасынын ъавабында эюряк Сам ня деди: 
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Тяклиф етмиш Самы бир мялякзадя, 
Ъямшидин шящриня бя щюкмц бада, 
Дямадям севдийим эяляндя йада, 
Олур эюз йашым сел, шян галасан. 

Сам сюзля дедийи кими, атасына дилля дя деди, эетмяйиня 
иъазя истяди. Шащ бир гядяр фикирдян сонра оьлуну йахын чаьырыб 
цз-эюзцндян юпцб иъазя верди вя бир нечя нясищят верди: 

− Оьул, бу узаг йолду, ня гядяр истяйирсян, гошун, гызыл 
эютцр, сяня лазым олар.  

Сам разы олмайыб биръя ат истяди, бир дя пящливанлыг либасы. 
О дям шащ ямр ейляди илхыдан бир йахшы ат, бир дя полад либас 
эятирдиляр. Сам эюй полада гярг олду, атын зилтякини йедди йер-
дян бяркидиб ата сцвар олду, бабасы иля видалашыб йола дцш-
мякдя олсун, бцтцн шящяр ящли, ат минмяйи баъаран атына сцвар 
олуб щамысы Самын башына топланды. Шейпур, балабан чала-чала 
Самы йола салмаьа башладылар. О гядяр эетдиляр ки, аз галдылар 
сярщяддян чыхсынлар. Сонра щамысы бир-бир Самнан юпцшцб-
эюрцшцб дедиляр: 

− Эет, Сам, йахшы йол, уьурлар олсун. 
Сам тяк тянща йола дцшдц, о гядяр ат сцрдц ки, атасынын тор-

паьында олан эюзял, уъа, Гейс даьы дейилян даьы ашды, атасынын 
торпаьындан чыхды. Атын башыны чякиб яйлянди. Думан, чискин щяр 
тяряфини бцрцйян заман алды эюряк Гейс даьына ня деди: 

Йазын мювсцмцндя бащар яййамы, 
Мцнтязир эюзляйир мащалы даьлар. 
Ачылан бяняфшян, эцлцн, нярэизин, 
Шябнямляр чякибян мащалы даьлар. 
 
Щяр даьдан уъады Гейсин даьы, 
Мярдляр мяскяниди сол иля саьы. 
Аби-зямзям суйу, кювсяр булаьы, 
Дярдляря дярманды бащалы даьлар. 
 
Сяндя щасил олур ийидляр каны, 
Сянэярляр, галалар онун мярамы. 
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Ня цчцн инъидирсян шащзадя Самы, 
Синям йаралы бей щалы даьлар. 

Сюзцнц тамама йетириб Сам йеня йолуна давам етмякдя 
олду. О гядяр ат сцрдц ки, бир дя эюрдц тамам айры бир гярибя 
йеря чыхыб. О заман Сам чох гямэинляшди. Аълыг, сусузлуг йа-
ваш-йаваш она кар еляди. Бир дцз иля эедирди, амма билмирди ща-
йана эедир. Мцхтясяри, бир эцн эедиб, эцнбатан заман бир шя-
щярин кянарына чыхды. Билмяди ня ейлясин вя щарада ахшамласын. 
Чох эязиб доланандан сонра эялиб дюрд йаны бюйцк щасарла 
чякилян баьын кянарына чыхды. Юз-юзцня фикир еляди ки, еля йахшы 
олду эял бу баьын ичиня биртящяр йол тап, эир бу эеъя бурада 
эеъяля, щям дя ат аъды, юзцм ъящяннямя, ат ися аъ галмасын. 
Ня гядяр доландыса, йол тапа билмяди. Ахыры аты ъювлана эятир-
ди. Щасардан ат гуш кими сычрады, баьын о тяряфиня дцшдц. Эюр-
дц ки, бу баь чох гяшянэди. Юзц дя эцлшян баьды. Гяряз, атдан 
сычрайыб дцшдц. Атын йящярини белиндян алыб, аты баьа бурахды. 
Йящяри башынын алтына гойуб йатан заман баьбан атын щай-
щарайына юзцнц йетирди. Эюрдц ки, бир ъаван оьлан аьайана 
дирсякляниб. Салам вермядян:  

− Яйя, балам, мяйяр бу баь сянин дядяндян галыб? Бу 
йекяпяр щейваны да эцллярин ичиня бурахыб хараб едирсян, − 
дейиб баьбан истяди ки, ата йахын эетсин.  

Сам шащзадя деди: 
− А киши, бура бах, дяймя о Аллащын щейванына. Гой бир аз 

отласын.  
Баьбан истяди йеня аты тутсун. Сам ъялд йериндян галхыб 

баьбанын голундан тутуб еля сыхды ки, бир дя бахыб эюрдц ки, 
баьбанын сцйсцнц салланыр. Тез ялиндян йеря гойду. Баьбан 
юзцня эялян кими йалварды, оьланын ялиня, айаьына дцшдц. 

− Мяни юлдцрмя, дядямин баьчасы ки дейил, истяйирсян бир ай 
да бурада гал.  

Сам деди: 
− Ядя, сясини кяс, чох узунчулуг елямя, башым аьрыйыр. Ата-

ларын бир мисалы вар, щяля ешитмяйибсян? Аталар дейир ки: аъ адам-
ла яъяли йетишмиш данышар. Рядд ол мяним эюзцмдян о йана. 
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Баьбан далы-далы чякилиб бир тящяр юзцня бир сичан йолу 
тапыб гачды. Юзцнц йетирди баь сащибинин йанына. Биринин цстя 
бешини дя гойуб хябяр верди.  

Сам о йеря эялиб чыхмышды ки, щямин шящярин адына Ензен-
эан шящяри дейирдиляр. Ензенэан шящяринин щюкмдарынын адына 
Эавя дейирдиляр. Эавя падшащынын эюзцнцн аьы-гарасы бир гызы 
вар иди. Гызын ады ися Нязакят ханым иди. Нязакят ханымын има-
ряти бир аз атасындан аралы иди. Имарятин габаьында бюйцк бир 
эцлшян баьча салынмышды. Баьчанын ятрафы щцндцр вя мющкям 
щасар иди. Анъаг биръя гапысы вар иди. Гапынын ачары баьын баь-
банында оларды. Баьбандан башга щеч кясин щядди йох иди ора 
эетсин. Щямин баьбан иди ки, Сама раст олмушду.; баьбан юзц-
нц йетирди гызын йанына. Башына эялян ящвалаты гыза нягл еляди. 

Нязакят ханым деди: 
− А гызлар, эялин бир эедяк эюряк о адам кимди, ня ишин 

сащибидир ки, ъцрят едиб баьа эириб? 
Нязакят ханымын башында гырх кяниз сона кяклик кими 

ъилвялянмиш баьа дахил олду, баьбана деди: 
− А киши, бяс щаны о адам? 
Баьбан деди: 
− Ханым, башына дюнцм , бах о тяряфдяди.  
Гыз деди: 
− Киши, бяс щансы тяряфи дейирсян? 
− Баьбан деди: 
− Ханым, мян ора эедя билмярям, чцнки онун хасиййятиня 

бялядям, оду бах Сялим оъаьы тяряфдя.  
Гызлар бу сюзя эцлцшцб оъаьа тяряф эетмяйя башладылар. 

Эюрдцляр ки, бир оьлан йатыб, еля бил Худавянди-алям илк 
гялямини бу оьлана чякиб. Гызларын щамысы бир-биринин цзцня 
бахдылар. Ханым да бахды, бир балаъа юзцндя аьырлыг щисс етди. 
Гызларын щамысы ону баша дцшдцляр. 

Гызлардан бири деди: 
− Ханым, дейясян бу оьлан шащзадяди ща. 
Ханым деди: 
− Гызлар, мян дя еля щисс едирям.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 400  

Сонра ия о бири гыз деди: 
− Ханым, эялсяня ону ойадаг, эюряк бу оьлан нячиди, кимди? 
Ханым деди: 
− Гызлар, йазыгды, гой йатсын. Анъаг бир каьыз йазыб 

йанында гойаг ки, билсин, бу баь сащибсиз дейил. 
Гызлардан бири деди: 
− Ханым, ня йазаг ки, бу оьлана хош эялсин? 
Нязакят ханым деди: 
− Мян бир шей йазарам, оьлана хош эяляр. 
Нязакят ханым эюряк ня йазмаг истяйир: 

Хаб ичиндя йатан новрястя шащзадя, 
Эял бизим елляря, сор аста-аста. 
Мян олум бир ащу, сян дя ол сяййад, 
Дцшцб дя пешимя вар аста-аста. 
 
Сян мяни йандырдын ешгин даьына, 
Щиъран атяшиня, гям фяраьына. 
Ня олу, баьбан ол кюнлцм баьына, 
Дяр синям цстцннян нар аста-аста. 

Гызлардан бири деди: 
− Ханым, беля сюздян бир шей чыхмаз, ня билир сян кимсян, 

кимин гызысан? 
Ханым деди: 
− Гызлар, йяни дейирсиз ки, мясяля айдын олсун. Йахшы, дейя-

рям, анъаг бу сирр арамызда галсын. 
Щамысы сюз верди. Ханым архайын олду. Алды ханым: 

Шящри-Ензенэанды мяним мяканым, 
Бабамды щюкмдар, ей мещрибаным. 
Сяня гурбан олсун Нязакят ханым, 
Севмя мяндян гейри йар, аста-аста. 

Сюз тамам олуб, каьызы оьланын йахасыны ачыб синясинин цс-
тцня гойдулар. Анъаг оьланын щеч хябяри олмады. Сонра ися 
гызлар эетмякдя олдулар. Нязакят ханым гызларын щамысына иъа-
зя вериб деди: 

− Гызлар, сиз эедин бир аз динъялин. 
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Гызлар чыхыб эетдиляр динъялмяйя, анъаг Нязакят ханым бир 
итийи итмиш кими дяли-дювран олуб билмирди нейлясин. Юз-юзцня 
фикир ейляйирди, йарябби, мян ня ейляйим, мяним дярдимя ким 
ялаъ ейляйяр. Сонра юзэяйя дейярям ишин цстц ачылар. Демясям 
сябри-гярарым тамамиля кясиляр. Ах, йаряб, севэи дюзцлмяз 
дярддир. Мян неъя дайана билярям – дейиб, йеня тяк-тянща 
эязмяйя чыхды. 

Нязакят ханым эязмякдя олсун, инди бир аз Сам шащзадя-
дян гуллуьунуза ярз ейляйим.  

Самын ня гядяр йатдыьыны дейя билмярик. Амма сцбщцн 
мещ кцляйи йаваш-йаваш цзцня дяйиб, оьланы айылтды. Сам айы-
лан заман ял атды йахасыны дцймялясин ачды. Балаъа бир каьыз 
ялиня кечди. Охуйуб мязмунундан щали олуб фикир еляди. Йа-
ряб, бу ким ола биляр, мяни бядбяхтликми тутуб, йохса хошбяхт-
ликми, − дейиб ъялд айаьа дурду вя аты йадына дцшдц. Истяйирди 
ки, атыны ахтарсын, эюрдц вяфалы аты башынын цстцнц кясиб айаьыны 
йеря дюйцр. Ъялд аты тутуб, эюзлярини сыьаллайыб, сонра ися юпцб: 

− Аталар дейир ки, атнан арвада етибар олмаз. Анъаг мя-
ним атым о атлардан дейил, чох етибарлы щейванды, -− дейиб йеня 
эюзцндян юпдц, сонра зилтянэини йедди йердян бяркидиб йаваш-
йаваш эетди, истяйирди ки, баьдан чыхсын. Гулаьына астадан сяс 
эялди. Айаьыны сахлайан заман ня эюрдц? Эюрдц ки, бир гызды, 
амма ня гыз, мисилсиз бир эюзял. Сечмяк олмаз щуридими, гыл-
мандымы, йохса мялякми, товузму. Он дюрд эеъялик ай кими 
шюля верир. Бу гызын щилал гашлары ъан алмагдадыр. Бу гашлардан 
бир ох ачылыб Самын цряйини хырда-хырда оймаьа башлайан за-
ман ешг дярйасы ъуша эялди, атын башыны чякиб, алды эюряк гызын 
беля дяли-дювран эязмясиня ня дейир:  

Сяйащят ейляйян Нязакят ханым, 
Сейрянэащ сизинди, эяз гайыт инди. 
Сян мяни эятирдин хаки-пайына, 
Эязиб синям цстцн яз, гайыт инди. 
 
Эеймисян зяр-зиба, йашыллар, аллар, 
Тяр кюйняк алтындан тах щямайыллар. 
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Вурдун цряйимя щябяши халлар, 
Эюрсянир йарамда вяз, гайыт инди. 
 
Сяня гурбан олсун Самы бечара, 
Тярящцм етэинян мя тяк начара. 
Олэинян тябибим, гылэынан чара, 
Чяк синям даьына хяз, гайыт инди. 

Сюз тамам олан заман гыз эюрдц ки, щаман оьланды бу 
сюзляри охуйан. Оьланын бу сюзцндян вя зящминдян гыз йерин-
дя донуб галды, чох щяйаланды. Анъаг оьлан да щяйаланырды, 
щяр ики ъаванын арасында бир гядяр сакитлик олду. Икиси дя дярин 
фикря далмышды. Щяр икисинин цряйи бир овчудан цркмцш гуш кими 
чырпынырды. Анъаг оьлан гызын о щилал гашларындан эюзцнц чя-
кмирди. Бир гядяр сцкутдан сонра аз галды ки, гызын цряйи чат-
ласын. Юзцндян ихтийарсыз олараг гыз бирдян дилляниб: 

− Ай шащзадя, сиз бизим баьчайа хош эялмисиниз. Анъаг 
иъазясиз баьа эирдийинизя эюря эцнащкарсыныз. О эцнащыныздан 
кечмяк цчцн эяряк ханымнан цзр истяйясиниз, − дейян заман 
шащзадя Сам иряли йерийиб деди: 

− Ханым, мян бу йеря набяляд олдуьума эюря сиздян цзр 
истяйирям.  

Щяр ики ъаван бир-бириня йахын эялиб ял тутдулар, эюрцшдцляр. 
Сонра ися щяр икиси бир-бириндян утана-утана сющбятя башлады-
лар. Бир гядяр сющбятдян сонра гыз баьбаны чаьырыб деди: 

− Гонаьын атыны тут, сащмана сал, амма щеч кяс билмясин. 
Баьбан Самын атыны тутду, амма эюзцнцн алтындан оьлана 

чох бахырды. Юз-юзцня деди: «Бу ня щесабды».  
Гыз деди: 
− Ядя, ня фикир едирсян? Сяня мян ня дейирям, йериня йетир. 
Баьбан деди: 
− Ханым, мян баьбанам ахы, мещтяр ки, дейилям.  
Ханым деди: 
− Ядя, узунчулуг елямя, баша дцшцрям ня демяк истяйир-

сян, сяни разы едярям. Анъаг щеч кяс билмясин. 
Баьбан деди: 
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− Ханым, ня ишимя, дявя эюрдцнмц, изини дя йох. 
Аты чякиб апарды. Ханым ися Самын голундан тутуб юз има-

рятиня апарды. О саат кянизин бирини чаьырыб йемяк шейлряи ямр 
етди. Тез йемяк щазыр олду. Сцфря лайигинъя дцзялди. Самы Ня-
закят ханым йемяйя дявят етди. Сцфрядя Сам вя бир нечя ъаван 
гыз, бир дя ханым яйляшди, йемяк-ичмяк башлананда баьбан 
юзцнц ичяри вериб сцфрянин бир тяряфиндя яйляшди. Баьбанын бу 
щярякятиня ханым щирсляниб деди: 

− Ядя, баьбан, сяня ким иъазя верди ки, бура эялдин? 
Баьбан деди: 
− Ханым, мяни баьышлайын, мян о сябябя эялдим ки, бизим 

гонаг демясин ки, бура ня тящяр мямлякятди ки, бурада щеч 
бир башы папаглы киши йохду, еля щамысы гызды. 

Баьбанын бу сюзцня щамы эцлцшдц. Сонра йейиб-ичиб щяря 
юз ишиня эетди. Биръя оьланла гыз галды. Йеня бир аз сющбят етди-
ляр. Сонра ахшам арайа эялди. Нязакят ханым ики йер салды, 
сонра ися арайа пярдя тутду. Оьлан пярдянин бу цзцндя, гыз ися 
о бири цзцндя йатаьа эирдиляр. Анъаг илан вуран йатарды, 
бунлар йатмадылар. Мцхтясяри, ярз ейляйим ки, бир нечя эцн беля 
галдылар. Щяр ъаванын цзцндя бир щяйа пярдяси вар иди. Щеч ким 
истямирди ки, о щяйа пярдясини цзцндян эютцрсцн. Бунларын бу 
мясяляси беля галмагда олсун, инди кечяк айры бир мясяляйя.  

Эцнлярин бириндя Сам иля Нязакят ханым имарятин йеддинъи 
мяртябясиндя отуруб шящярин мянзярясиня бахырдылар, ширин-
ширин сющбят едирдиляр. Сющбят арасында гыз сорушду: 

− Ей Сам шащзадя, сизин шящярин мянзяряси йахшы олар, 
йохса бизим? 

Сам бу суала ъаваб вермяйиб бир гядяр дя мянзяряйя тязя-
дян бахды. Эюрдц ки, бу шящярин бир тяряфи бюйцк мешяди. Мешя-
нин ятяйи иля бир чай ахыр. Бир тяряфи ися даьды. Даьын ян щцндцр 
йериндя бюйцк бир галача тикилиб. Чох эюзял вя бюйцк галачады. 
Яэяр о галачадан адам бахса, бцтцн дцнйа инсанын айаьынын 
алтында эюрцняр. Сам Нязакят ханымын суалына ъаваб верди: 

− Ханым, сизин шящяр дя йахшыды. Анъаг бизим шящяр дя пис 
дейил. 
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Гыз бир балаъа эцлцмсяйиб деди: − Сиз щяр щалда юз шя-
щяринизя пис демязсиниз. 

Шащзадя деди: 
− Ялбяття, ханым, чцнки щансы торпаг адамы йетириб, эяряк 

адам о торпаьа нанкорлуг елямяйя. Ханым, бу сющбят юз 
йериндя. Сян мяня де эюрцм о галача сянин бабанынмы ялиндя-
ди? Бцтцн бу шящяри эюзял эюстярян бах о галачады.  

Гыз фикря эедиб дяриндян бир ащ чякди, сонра сющбятя баш-
лады: 

− Ей шащзадя, о галачанын тарихи чох узунду. Сюз ки дцшдц, 
мян сюйляйим, сян дя гулаг ас.  

Шащзадя деди: 
− Щя, ханым, сюйля эюряк ня тящяр, йяни узунду? 
Нязакят башлады сющбятя: 
− Ей шащзадя, о галанын сащибиня Кейхан щарамы дейирляр. 

О щарамы башына йцзляр вя минляръя щарамы йыьыб орада 
мяскян салыб. Онлар халга чох зийан вурурлар. Кимин малы вя 
атыо даьын бир гулаьына эедиб дцшся, ондан йийясиня хейир 
олмур. Бир дя эюрцрсян ки, эеъя-эцндцз шящяря басгын еляйирляр. 
Ялляриня кечян шейи бурахмырлар, евляри талайырлар. Ня ки йахшы 
шей олса эютцрцб апарырлар. Шящярин ян йахшы эюйчяк гызларыны 
шящярдя гоймурлар, щамысыны апарыб о галайа долдурурлар. 
Эцндцзляр дярвиш, саил палтарында шящяри эязиб йери бялядляйир-
ляр, эеъяляр ися ораны даьыдыб талайырлар.  

Шащзадя деди: 
− Бяс бабан бу ишя ня дейир? 
Гыз деди: 
− Бабам ня гядяр гошун чякдирир, бир мцмкцн олмур.  
Сам деди: 
− Щярэащ мян ораны даьытсам, бабан мяня ня веряр? 
Гыз эцлцб деди: 
− Ня истясян. 
Сонра деди: 
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− Бабам о щагда беля бир гярар чыхарыб ки, ким о щарамыны 
юлдцрся, эюзцмцн аьы-гарасы биръя гыз…− утаныб башыны йеря 
дикди, сюзцнцн далыны демяди. 

Оьлан деди: 
− Щя, ханым, утанмайын, сюзцнцзцн далыны дейин эюряк.  
− Сюзцмцн далыны да сиз баша дцшцн, − дейиб гыз юзцндян 

ихтийарсыз оьлана сюйкянди. 
Оьлан ися утана-утана гызын башыны сыьаллады. Деди: 
− Ханым, сиз мяним цряйими хараб елядиниз. Мян сабащ 

онун мейданына эедяъям. Аллащ йа она веряр, йа мяня. 
О эеъяни дя баша вердиляр. Сабащ ачылан кими Сам атыны 

тяляб еляди. Аты эятирдиляр. Атын зилтянэини йедди йердян бяркитди. 
Тярлан кими ата сычрайыб сонра цзцнц Нязакят ханыма тутуб: 

− Ханым, сиз саламат галын. Мян бу мейдандан бялкям 
гайытмадым. Ямяйинизи мяня щалал един – дейиб, ата бир таз-
йана чякди, ат йелдян йейин, судан ити эедирди. Сам бир дя эю-
зцнц ачыб эюрдц ки, щямин галанын мейданындады. Атын башыны 
чякиб яйляди.  

Инди сизя кимдян хябяр верим Кейхан щарамыдан. Щарамы 
эюрдц ки, мейданда бир ъаван пящливан дайаныб, еля бил башына 
щава эялди. Ъялд атыны миниб мейдана эирди. Щяр ики пящливан 
мейданда цзбяцз дайанды.  

Щарамы деди: 
− Оьул, сян мяним адымы ешитмядинми бура эялдин? 
Шащзадя деди: 
− Еля сянин адыны ешидиб бура эялмишям. 
Щарамы деди: 
− Оьул, мейданын шяртини билирсянми? 
Сам деди: 
− Ня шяртди? Бу сян, бу да мян, йа Аллащ сяня веряр, йа да 

мяня. 
Щарамы юз-юзцня деди: «Эял бу ъаван оьлана щярбя-зорба 

эял, бялкя горха, эедя, щайыфды беля ъавана гылынъ вурмаг». 
Сонра щарамы гылынъы саз явязиня синясиня басыб деди: 
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− Оьлан, щяля бир де эюрцм, сян щаралысан вя нячисян? 
Алды Сам шащзадя: 

Шящри Гяндилгала мяним мяканым, 
Сяфярим Ъямяди, Кейхан щарамы. 
Бящлямисян Гейси щяря даьларын, 
Санырмысан кяндин бяйхан щарамы. 

 
Алды щарамы: 

Кяндиня эцвяниб лаф елямяйнян, 
Ей Гяндилгаладан эялян шащзадя. 
Ичярсян дясдимдян яъял шярбятин, 
Ащлар ящвалына эялян шащзадя. 

 
Алды шащзадя: 

Кцсцб дя кяндиндян ет мяни дярэуш, 
Ей сарсаг дивана кянди кярям щуш. 
Ъящянням мярэини сяня гыллам нуш, 
Файда вермяз сяня гяви хан, щарамы. 

 
Алды щарамы: 

Мяним йурдум даьлар, дашлар бюлянляр, 
Сайсыз-щесабсызды бунда юлянляр. 
Данышаллар, сюйляйялляр, билялляр, 
Тарихдя ад гойдум ялан, шащзадя. 

 
Алды шащзадя: 

Самын сядасындан даьлар титряшяр, 
Зярби-сулятиндян таб етмяз бяшяр. 
Дцнйаны сянинчцн мян гыллам мящшяр, 
Йазаллар тарихдя дуйхан, щарамы. 

 
Алды щарамы: 

Сянин тяк ъоъуглар ня биляр ъянэи, 
Хофумнан унудар тири-хядянэи, 
Кейхан сындырыбды щинди, фирянэи, 
Бир варис ялимдя юлян, шащзадя. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 407  

Сюз тамама йетишди, щяр ики пящливан мейданда атларыны 
ъювлана эятириб гаршы-гаршыйа дайандылар. Кейхан щарамы бир 
няря чякиб деди: 

− Ей ъаван оьлан, нювбят сянинди, йа мяним? 
Шащзадя деди: 
− Бизлярдя гайда буду, яввялъя нювбяни дцшмяня верярик.  
Щарамы деди: 
− Онда галханы чяк башына. 
Ямуд енди Самын башына. Сам ямуду эюйдяйкян вуруб 

йеря салды. Кейхан эюрдц ямуддан бир мурад щасил олмады, 
йеня бир дяли няря чякиб деди: 

− Ъаван, буду эцрз эялди. 
Эцрздян дя мурад щасил олмады. Гяряз, нювбят эялди Сама. 

Щяр ики гящряман силащларындан о силащ галмады ки, ишлятмясин. 
Мцхтясяри дейяк ки, устадын дедийиня эюря сящяр тездян дава 
эедирди. Еля бил ки, эюйцн цзцнц булуд тутмушду. Щяр тяряфи 
думан, тоз бцрцмцшдц. Няря сясиндян, атларын кишнямясиндян 
бир эурулту вар иди ки, гулаг тутулурду. Ямуд, галхан, эцрз, 
гылынъ, низя бир-бириня дяйдикъя эюйдян гыьылъым, од тюкцлцрдц. 
Сам аз галды ки, щарамынын ялиндя щялак олсун. О, гылынъы Кей-
ханын щарасындан вурурду, полада дяйирди. Эюрдц ки, олма-
йаъаг, одур ки, щарамынын голу йухары галханда голтуьунун 
алтындан Рцстямйана бир няря чякиб еля бир гылынъ вурду ки, 
Кейханын саь голу тамам бир саат эюйдя фырланды, йеря дцшдц. 

Далынъа да еля бир гылынъ вурду ки, башы бядяниндян беш 
гядям аралы дцшдц, сонра ися эери дюнцб галан щарамыларын 
даьынтысыны даьнан бир еляйиб галачайа дахил олду. Ня эюрдц? 
Эюрдц ки, тамам ики падшащын хязинясинин гызылы бурайа йыьылыб. 
Сам бурада галмагда олсун, инди сизя ярз ейляйим шящяр 
ящлиндян. 

Бу шадлыг хябяри бцтцн алямя йайылды. Ензинэан шящяриндя 
ня ки айаьы тутан вардыса, щяря бир хуръун, йа чувал эютцрцб 
юзлярини галачайа йетирдиляр. Бу галачада ня ки гызыл, эцмцш, 
башга шей вар идися, бирини дя гоймадылар. Чцнки Самын беля 
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ящди варды ки, яэяр мян о галачаны алсам, орада ня олса халга 
пайлайаъам. Еля дя еляди.  

Инди сизя кимнян хябяр верим, бу шящярин падшащындан. 
Падшащ бу ящвалаты ешидян кими ямр етди юз имарятиндян 
галачайа гядяр пайандаз дцзцлдц, сонра деди: 

− О щарамыны ким юлдцрцб эяряк мяним йаныма пайан-
дазын цстц иля эялсин. 

Гяряз, еля дя елядиляр. Сам та эялиб падшащын йанына чыхды. 
Падшащ Самы эюръяк дуруб алнындан юпцб йанында яйляшдирди. 
О саат шадлыг мяълиси дцзялди. Бир нечя эцн йейиб-ичмядян 
сонра Самдан сорушду: 

− Оьул, инди бир де эюрцм сян кимсян вя щаралысан? Ща-
радан эялиб щара эедирсян? 

Сам щаралы олдуьуну, щарайа эедяъяйини башдан-айаьа 
падшаща наьыл еляди. Шащ мязмундан щали олан кими бир адам 
эюндяриб гызыны щцзуруна чаьырды. Нязакят ханым йцз ишвя-
назла имарятя дахил олду. Она йер эюстярдиляр. Ханым отуран-
дан сонра шащ Сама деди: 

− Оьул, бу мяним эюзцмцн аьы-гарасы биръя гызымды. Гы-
зымы бура чаьырмагда мягсядим будур ки, сян дя мясялядян 
щали оласан.  

Сам сорушду: 
− Ей гиблейи-алям, ихтийар сизинди, буйурун. 
Падшащ деди: 
− Оьул, мян беля ящд етмишдим ки, ким о щарамыны юлдцрся, 

гызымы она веряъяйям. Инди бу гызым, бу да сян. 
Сам разы галды. Щямин эцндян той тядарцкц эюрцлмяйя 

башланылды. Устадын демяйиня эюря гырх эцн той олду, гызы 
вердиляр оьлана. Бир нечя эцн Сам Нязакят ханымын йанында 
галды. Анъаг Сам онунла баъы-гардаш кими ряфтар едирди. Гыз 
мясяляни баша дцшя билмирди. Билмирди ки, бу ня ишди. 

Эцнлярин бириндя Нязакят ханым имарятдя отуруб гямэин 
щалда эямиси дярйайа гярг олан кими фикря эетмишди. Сам 
Нязакят ханымы бу щалда эюрцб ешг дярйасы ъуша эялди, алды 
эюряк ня деди: 
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Эялдим мещман олдум, сяни шад едим, 
Ойан бу гяфлятдян дур, ала эюзлцм. 
Пейкан кирпиклярин тюкяр ганымы, 
Чяк синям цстцндян вур, ала эюзлцм. 
 
Сянин эцл ъямалын даьлар лаляси, 
Тюкцлян дястиндян дост пийаляси, 
Ъамалын шюляси, эюзцн аласы, 
Салыбды алямя шур, ала эюзлцм. 
 
Самы бянд еляди зцлфц муйунъан, 
Сярв олмаз гамятинъя, бойунъа, 
Сахларам нишаня дцнйа дурунъа, 
Исрафил чалынъа сур, ала эюзлцм. 

Сюз тамам олду. Нязакят ханымын кюнлцнц алыб, ону 
мясялядян щали еляди. Сонра ися деди: 

− Язиз мещрибаным, мян юз севэилимин далынъа эедирям. 
Яэяр бу йолдан саь-саламат гайыдарамса, онда эялиб сяни дя 
апарарам. 

Гыз разы олуб деди: 
− Сам шащзадя, инди ки, эедирсян, бабамнан иъазя ал, он-

дан сонра эет. Сяня уьурлар олсун. Мян юляня кими сяни эюз-
ляйиб, сянин эцнлярини санайаъам.  

Сам щямин эцн дуруб эялди Эавя падшащын йанына. Бир 
гядяр сюз-сющбятдян сонра мясялядян ону щали еляди, эетмяйя 
иъазя истяди.  

Эавя шащ бир гядяр фикря эедиб деди: 
− Оьул, Ъям шящяри чох узаг йолдады, чох да горхулуду. 

Чцнки о шящярнян бизим шящярин арасында бюйцк бир тящлцкя 
вар. О тящлцкя щям бизя зийан верир, щям дя Ъям падшащына. 
О еля бир шейди ки, она эцъ чатмаз, чцнки о тилсим кими бир ишди. 
Инди она эюря мян сянин эетмяйини мяслящят эюрмцрям.  

Сам эюрдц ки, шащ она иъазя вермяк истямир. Сам иши беля 
эюряндя шаща деди: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 410  

− Ядалятли шащ, иъазя вер, синямя бир ханя сюз эялиб дейим, 
сиз гулаг асын. 

Шащ иъазя верди. Сам эютцрцб эюряк ня деди: 
Башына дюндцйцм ядалят шащым, 
Беля итаятдя йалан дейилям. 
Ящди-пейман етдим назлы йар иля, 
Мян ки илгарыма йалан дейилям. 
 
Ирагды йолларым, ращимди узаг, 
Ъанансыз ъащан мяним цчцн дузаг. 
Бянна иши дейил, бяс неъя позаг, 
Пейманыма хилаф олан дейилям. 
 
Беляди Сам цчцн щаггын ятасы, 
Мювламын дястиндян нуш етдим тасы, 
Шащи-Ъямшид назлы йарын атасы, 
Унудуб ешгиндян солан дейилям. 

Шащ эюрдц ки, истяр-истямяз шащзадя эедясиди,деди: 
− Оьул, эедирсян эет, мян бир шей демирям, анъаг мян беля 

мяслящят эюрцрям ки, сян тяк-тянща эетмяйясян. Юзцнля бир 
нечя мин гошун вя иэид сяркярдя апарасан, чцнки йол чох 
горхулуду. 

Сам шащзадя шащын ъавабында деди: 
− Ядалятли шащ, яэяр гошун эютцрсяйдим, атамын сяркярдяля-

риндян эцълц гошун эютцрярдим. Чцнки бу язиййяти эяряк тяк 
мян чякям; гошунун эцнащы няди ки, мянимля бярабяр язиййят 
чяксин? Мяня сян йалныз иъазя вер, эедим. 

Шащ деди: 
− Оьул, эет, сяня йахшы йоллар олсун, анъаг Нязакят ханым-

дан да изин ал. 
Сам шащла юпцшцб эюрцшдц, сонра Нязакят ханымын йанына 

эетди. Йол тядарцкц эюрдцляр. Йола дцшян заман Нязакят ха-
ным деди: 

− Язизим шащзадя, узаг сяфяря эедирсян, ола билсин ки, дейи-
ляси сюзцн олар. Анъаг мяндян эизлятмя. Чцнки мяним цряйим 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 411  

сяня баьлыды. Мяним боръумду сянин сюзлярини йадымда сахла-
йым.  

Нязакят ханым бир балаъа йана чеврилди, ала эюзляриндян 
йаш тюкдц. Шащзадя Нязакят ханымы беля дюзцлмяз дярддя го-
йуб эетмяйя пешиманчылыг чякирди. Анъаг ня чаря. Цзцнц Ня-
закят ханыма чевириб: 

− Мяним мящбубум, аьламагдан кечиб, бир нечя сюз де-
мяк истяйирям. Бу сюзлярими йадындан чыхартма. Щярдянбир мя-
ни йадына сал – дейян заман Нязакят ханым эюзлярини силиб деди: 

− Щя, шащзадя, де эюрцм ня демяк истяйирсян? 
Нязакят ханымын ъавабында Сам деди: 
− Сяня бир нечя сюз тапшырыб эедирям. 
Эютцрдц эюряк ня деди: 

Сагын сейрягибдян алаэюз сонам, 
Вар олсун еллярин, аман, ял аман! 
Щясрятиндян дидарыны эюрмяйя, 
Гурбаны диллярин, аман, ял аман! 
 
Сян ешгя мцнтяхибсян, мяня мящбуб, 
Йарашыр зяр-зиба тяр яндама хуб, 
Айда бир, илдя бир йазэинян мяктуб, 
Вар олсун яллярин, аман, ял аман! 
 
Йад ейля щярдян бир, бязян дя Самы, 
Эювщяри гяфлятдян сцзяндя Самы, 
Мяънун кими диваня эязяндя Самы, 
Юлдцрцр теллярин, аман, ял аман! 

Сюз тамам олду. Нязакят ханымла видалашыб тяк-тянща йола 
дцшдц. Эеъя-эцндцз ат сцрдц, нечя ай, эцн йол эедиб, ахыры 
эялиб бир дцзя чыхды. Бир дя эюрдц ки, ат яйлянди. Башыны галдыран 
саат ня эюрдц? Эюрдц ки, бюйцк галача кими йердя бир эцнбяз 
вар, анъаг бунун цсдя бюйцк адама бянзяр ифритя дуруб. Сечя 
билмяди ки, бу пящливанды, йа ифритя. Истяди ки, атыны сцрцб эетсин, 
щямин ифритя сяслянди: 

− Ей пящливан, щара эедирсян? 
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О, бир ат миниб шащзадянин габаьыны кясиб деди: 
− Яэяр мяним ялимдян саламат гуртарсан, эедярсян. 
Сам ня гядяр йалварыб-йахардыса олмады. Ахыры мяъбур 

олду ки, дава елясин.  
Юз-юзцня фикирляшди ки, юлмяйя дя мярдлик лазымды – дейиб юз 

атыны ъювлана эятирди. Мейданда онунла цзбяцз дайанды, деди: 
− Нювбят сянинди, йа мяним? 
Щямин ифритя пящливан деди: 
− Ей ъаван оьлан, мейданын шяртини билирсянми, йохса еля-

беля давайа башлайаг. 
Сам шащзадя деди: 
− О ки мейданын шяртини хябяр алырсан, инди гулаг ас, эюр ня 

дейирям? 
Алды Сам шащзадя эюряк ня деди: 

Ким мяним ъянэимя ется иътинаб, 
Рузиэары сийащ тиря тар олар. 
Йа Яли, дейибян няря чякяндя, 
Суряти зярбимдян бимар олар. 

 
Алды ъавабында ифритя: 

Анла сюзцм адам оьлу, дяр эцзяшт, 
Сяндя бир нясиййят йадиэар олар. 
Мяьрурлуг ейлямя, зор дцшяр сяня, 
Хош хяйал дярракя даьыдар олар. 

 

Алды Сам: 
Сяъейи-Рцстямям, етмям иътинаб, 
Сащиби-низяйям, мян Яфрасийаб. 
Пирим имамятди, о шири йаряб, 
Зинйяти дилимдя ашикар олар. 

 

Алды ифритя: 
Мяня эялмя щярбя-зору, билмишям, 
Рцстями лянэящари билмишям. 
Ъями ъцмля щяр мящшури билмишям, 
Чаьыр кимляр сяня пяряскар олар. 
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Алды Сам: 
Мяня гцдрят вериб халиги-сцбщан, 
Мцхяннят кимсяни кор ейлясин нан. 
Сам да рязмидя ъящл едян заман, 
Щейбятимдян шямшир абидар олар. 

 
Алды ифритя: 

Ъанда бир сащирди ъащан ичиндя, 
Йанарсан аловда, сазан ичиндя. 
Бир баьи-баьчада црйан ичиндя, 
Яэяр саь галсан, ифтихар олар. 

Сюз тамам олду. Щярбя-зорбадан сонра щяр ики пящливан ял 
атды гылынъ-галхана. Бир гядяр вурушмадан сонра Сам эюзцнц 
ачыб эюрдц ки, бир баьын ичиндя црйан йатыб. Ъялд дуруб 
щярлянди ки, йол тапсын, анъаг мцмкцн олмады.  

Мцхтясяри дейяк ки, отуз доггуз эцн бу баьда црйан 
щярлянди, ня ки цряйи истяйир, бу баьда тапылырды. Гырхынъы эцн 
эюрдц ки, щямин мейданда о ифритяйля дайаныб дава еляйир. 
Гырх эцн дя кечян кими йеня эюзцнц ачыб юзцнц баьда эюрдц. 
Бир нечя беля гырх эцнляр эялиб кечмякдя олсун. Сам эет-эедя 
зяфяран кими саралды. Сонра ися хястя дцшцб йатан заман юз-
юзцня фикир еляди. Мян ки юзбашына бу азара дцшмямишям. 
Мяни бу йола дялалят еляйян киши вар, эял о кишини чаьыр, бялкя 
сяня кюмяйи дяйди. Щямин ваьйасында эюрдцйц кишини эюряк 
неъя чаьырды вя ня деди: 

Сян эюрдцн мяни гяфлятдя, 
Ашкар ол ярян, бир эял. 
Мярд иэидляр аьасысан, 
Дилякляри верян, бир эял. 
 
Ярянлярин шащы сянсян, 
Йерин, эюйцн мащы сянсян. 
Шащын гярарэащы сянсян, 
Ъамалы хош нуран, бир эял. 
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Сам ъидади ханасындан, 
Йахмыр гаран щянасындан. 
Олмамышдан анасындан, 
Лаля, нярэиз дярян, бир эял. 

Сюз тамам олан кими Сам эюрдц ки, щямин гоъа киши 
башынын цстцндя дуруб. Сонра Сама деди: 

− Оьул, мяни ня цчцн чаьырдын? Юзцня аэащды. Сяни тилсимя 
салыблар. Сянин бу тилсимдян чыхмаьынын биръя ялаъы вар, о да юз 
фярасятиндян асылыдыр. Бу эцн отуз доггузунъу эцндц. Сящяр йеня 
сяни ифритя юз мейданына апараъаг, онда сян баъар онун ялиндяки 
гылынъы вур йеря сал, ъялд о гылынъы эютцр, юз гылынъы иля ону вур. 
Яэяр юз гылынъы олмаса она юлцм йохду. Сонра ися ал, сяня бир 
ляляк верим. О ляляйи йандыран кими бир гуш эяляр сянин йанына. 
Щямин гуш сянин сюзцндян чыхмаз. Ня истясян, о йериня йетиряр. 
Оьул. Даща мян эетдим, анъаг дедиклярим йадындан чыхмасын. 

Сам даща гоъа кишини эюрмяди. Юз-юзцня: «Яъяба, мян ба-
ша дцшмцрям бу мюъцзяди, йа йухуду, йохса бу бир сиррди, йа-
ряб, ня ола сящяр фцрсят ялимя кечя, мян бу зиндандан гурта-
рам» – дейя фикирляширди, бир дя эюрдц йеня юз атынын белиндя щя-
мин ифритяйнян цз-цзя мейданда дайаныб. Юз-юзцня цряк вериб, 
ъялд ифритянин гылынъыны вуруб ялиндян йеря салды. Тез щямин 
гылынъы эютцрдц. Ифритяйя еля бир гылынъ ендирди ки, башындан 
дяйян гылынъ бир гядяр дя торпаьа ишляди. Ифритяйя деди: 

− Ей мялун, бир щярякят еля эюрцм. 
Ифритя истяди ки, щярякят елясин, баъармады, ондан бир инилти, 

эурулту гопду ки, эял эюрясян. Йыхылан заман Сам эюрдц ки, 
ифритя ики шаггады, чяксян бир-бириндян ойан-буйан олмаз. Сам 
башыны галдырыб эюрдц яйя, бурада ня баь, ня баьча, ня щасар, 
щеч бир шей йохду. Еля щамысы бу ифритяйнян йох олуб.  

Мцхтясяри дейяк, Сам йеня йолуна давам етмякля олду. Бир 
нечя эцн ат сцрдц. Эялиб бир йахшы мянзяряли йеря чыхды, деди: 

− Бурада бир аз динъялим, атын да йорьунлуьу чыхсын. Сонра 
эедярям. 

Атдан дцшдц, аты ота бурахыб юзц динъялян заман, щямин 
гоъа кишинин вердийи ляляк йадына дцшдц. Тез ляляйи йандыран 
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заман бир мурьу гушу эцлля кими юзцнц йетириб онун йанына 
дцшдц. Сам гушу ялиня алыб башыны сыьаллады. Сонра юз-юзцня 
фикир еляйирди ки, йахшысы буду эеъя-эцндцз йолуму эюзляйян 
севэилим Мяслящят ханыма бир мяктуб йазым, эялмяйими билсин, 
щям дя башыма эялян ящвалатдан да щали олсун. Каьыз-гялям 
эютцрцб эюряк мурьу гушу иля ня демяк истяйир: 

Мурьу, йетир мяним ярзи-щалымы, 
Назлы Мяслящятя бир хябяр ейля. 
Айлар, илляр щясрятини чякдийим, 
О йары афятя, бир хябяр ейля. 

Сонра эюряк башына эялян ящвалатдан даща ня йазды: 
Шапуру ъан иля оьрадым ъянэя, 
Мяьлуб ейляйибян эятирдим тянэя. 
Эцъ вердим шямширя, тири-хядянэя, 
Гошулдум щоъятя, бир хябяр ейля. 
 
Гялям, дават олар мащир ялиндя, 
Яох чякдим залымын гащир ялиндя. 
Сам да сарсылмады сащир ялиндя, 
Зор эялдим зиллятя, бир хябяр еля.  

Сюз тамам олду. Мяктубу гатлайыб сапла мурьунун айа-
ьына бярк баьлады. Мурьуну ялдян бурахды. Сонра дуруб атын 
зилтянэини бяркидиб йола дцшдц.  

Сам эеъя-эцндцз йол эетмякдя олсун, инди сизя бир балаъа 
Мяслящят ханымдан наьыл еляйим. Мяслящят ханым эеъя-эцндцз 
севэилиси Самын йолуну эюзляйирди. Гыз фикря эетди. Самы неъя 
рюйада эюрмцшдц, эюзцнцн габаьына эялди. Аз галды ки, дяли-
диваня олсун. Билмирди ки, ня елясин. Сонра дуруб юз баьчасына 
эязмяйя чыхды. Баьчада тяк-тянща еля эязирди ки, еля бил бир итийи 
итиб, ону ахтарыр. Щяр эцлцн, щяр чичяйин, щяр аьаъын йанындан 
ютян заман еля бил ки, отлар да баш галдырыб онун цряйиня тясялли 
верирди ки, ей назяндя, аз гям йе, аз дярд чяк, йаман эцнцн 
юмрц аз олар. Тезликля севэилин Самла эюрцшярсян. Бу фикирляри 
ейлядикъя йаваш-йаваш онун цряк дюйцнтцсц азалыр, тясялли тапырды. 
Бу хяйал ичиндя щярлянян заман бир дя эюрдц ки, башынын цстцндя 
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бир шаггылты гопду. Мяслящят ханым овчудан щцркмцш ащу кими 
щцркцб баьын ачыг бир йериня чякилмишди. Бирдян бир гуш она сары 
учуб онун чийниня гонду. Гыз истяди ки, гушу ялийнян вуруб йеря 
салсын, бир дя эюрдц ки, бу гушун айаьына бир каьыз баьланыб. 
Каьызы гушун айаьындан ачыб охуду, аз галды аьлы башындан 
чыхсын. Сонра юз-юзцня тясялли вериб, мяктубу бир дя охуйуб 
мязмунундан щали олду. Гушун эюзляриндян юпцб баьрына 
басды. Гушу да эютцрцб имарятиня эялди. Дярин фикря эедиб деди: 

− Туталым ки, бир нечя эцня Сам шащзадя эялди, мян ону 
неъя гаршылайым. Мян бу иши баъара билмярям. Юзэя дя ону ким 
таныйыр, ким билир ки, о шащзадядирми, йохса Рцстям-Зала нисбят 
бир пящливандымы. Йалныз бу сирдян биръя мян щалийям, щеч кяс 
билмир. Еля йахшысы буду ки, эютцрцб шащ бабама бир мяктуб 
йазым. Бу сирри о билмир. Щям сирр ачылсын, щям дя мясялядян 
щали олсун, эюряк ахыры ня тящяр олар. Мяслящят ханым гялям-
каьыз эютцрцб Ъямшид шаща бир мяктуб йазды, гасидя вериб 
тапшырды ки, бабамын юзцня верярсян. Гасид «бя чешм» дейиб 
йола дцшмякдя олсун, инди сизя ярз еляйим Ъямшид шащдан.  

Ъямшид шащ вязирини йанына чаьырыб деди: 
− Гоъа вязир, сян бир аьыллы адамсан. Бу ишя бир тядбир тюк.  
Гоъа вязир диз цстя чюкцб деди: 
− Гиблейи-алям, ихтийар сизинди, буйурун эюряк мяним цчцн 

ня гуллуг. Мян сизин ямринизя щазырам. 
Шащ деди: 
− Вязир, яэяр бир нечя эцня бир тядбир эюрмясяк, о тилсимли 

ифритя шящярин алтыны цстцня чевириб, гызы апараъаг. 
Гоъа вязир деди: 
− Ядалятли шащым, о щагда биз бир ил бундан яввял бцтцн 

шящяр ящлиня елан етмишик ки, ким ифритянин тилсимини гырыб, ону 
юлдцрярся, гыз онункуду.  

Бу заман гасид ичяри дахил олуб намяни падшаща тягдим 
етди, эетмяйиня иъазя истяди. Шащ иъазя верди. Гасид баш яйиб 
чыхыб эетди. Шащ мяктубу ачыб охуйан заман эюрдц ки, биринъи 
бейтдя гыз йазыб: Ядалятли шащ, биринъи, сизя эюзайдынлыьы 
верирям. Икинъиси, ися гулаг асын, эюрцн ня демяк истяйирям: 
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Шащ баба, тяшяккцр щаггы худайа, 
Арзусун чякдийим йар бизя эялди. 
Эющяр галиб олмуш надан ялиндя, 
Булунду сяррафы, вар бизя эялди.  

Ъямшид шащ мяктубу йарымчыг гойду, цзцнц вязиря тутуб 
деди: 

− Гоъа вязир, мян бир шейи баша дцшмцрям. Мяним гызым 
дяли олуб, йохса диваня? Онун сюзцндян беля эялир ки, онун 
узаг йердян йары эялиб. Бир дя мяним гызым узаг йери ня эюрцб 
ки, юзцня йар тапсын.  

Вязир деди: 
− Ей шащым, сябр ейля, бир каьызын далыны оху, эюряк ня 

демяк истяйир. Шащ йеня охумаьа башлады: 
Гяввас чякяр дярйаларын дцррцнц, 
Билмяк олмаз йараданын сиррини. 
Дяф етмиш башындан Ъамын ширини, 
Булунду сяррафы, вар бизя эялди.  

Шащ севиндийиндян айаг цстя галхыб гоъа вязирин йанына 
эялди, деди: 

− Тарих еля гящряман йетирди ки, ифритяйя галиб эялди.  
Гоъа вязир деди: 
− Ей шащым, гыз ушаьы чох шейтан олар. Бизим гануна эюря о 

пящливан кимся, она йар дейир. 
Шащ намянин эерисини охуду: 

Бутамын дястиндян йазылмыш намя, 
Дидям вадар олмуш селиня, намя, 
Мяслящят гурбанды беля щямдямя, 
Чякдир алямляря ъар, бизя эялди. 

Шащ мяктубун мязмунундан щали олан кими деди: 
− Вязир, дурмаьын йери дейил. Бу саат щяр йеря хябяр еля ки, 

шящярин щяр бир кцчясиня, щяр йериня елан йазыб вурсунлар ки, узаг 
йердян бир пящливан эяляъяк, о пящливан ифритяни юлдцрцб бизим 
шящяря эялир. Бцтцн ня ки шящярдя айаьы йер тутан варса щяря бир ат 
миниб щямин пящливаны гаршыламаьа эетсин. Юзцмцз дя эедяк.  
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Гоъа вязир «баш цстя» − дейиб чыхды. Мцхтясяр дейяк ки, бир 
нечя саата шащын ямри йериня йетирилди. Ня ки айаьы йер тутан варса 
щяря бир ата сцвар олуб шящярин кянарына топландылар. Гошун яй-
лянди, онлары далынъа падшащ, вязир, вякил щамы бирдян йола дцшцб 
Самы гаршыламаьа эетдиляр. Шящярдян бир гядяр кянар эетмишдиляр, 
бир дя эюрдцляр ки, бир пящливан эялир, эял ки, эюрясян. Еля бил 
Рцстям-Залды, ийирми йашында бир ъаванды. Эюзялликдя Йусифя 
тайды. Оьлан бунлары эюрян кими атдан сычрайыб йеря дцшдц. 
Ядяб-ярканла падшаща, бцтцн ъамаата салам верди.  

Падшащ гоъа вязиря деди: 
− Вязир, дейясян бу оьлан шащзадяди. 
Вязир деди: 
− Еля эюрцнцр. 
Сонра шащ деди: 
− Оьул, щансы шящярдянсян? Сяфярин щарады? 
Сам деди: 
− Гяндилгала шящяриндяням, Ъям шящяриня эедирям.  
Вязир деди: 
− Оьул, Ъям шящяриндя кимин йанына эедирсян? 
Шащзадя деди: 
− Ъямшид шащын. 
Гоъа вязир деди: 
− Оьул, щямин Ъямшид шащ буду. 
Сам шащзадя о саат яллярини дюшцня гойуб диз цстя чюкдц. 

Шащ ону тез йериндян галдырыб алнындан юпдц. Сонра ися ата 
миниб бярабяр шящяря йола дцшдцляр. О саат шадлыг мяълиси 
гурулду. Бир нечя эцн йейиб ичмякдя олдулар. Кеф мяълисиндя 
Сам юз дярдини гоъа вязиря ачыб наьыл етди.  

− Гоъа вязир, мян Гяндилгала шящяриндян гылынъ вура-вура 
та ки Ъям шящяриня Мяслящят ханымдан ютрц эялмишям. Инди 
сян билирсян, ня етмяк лазымдыр? 

Гоъа вязир деди: 
− Оьул, сян архайын ол, мян тезликля иши сащмана саларам. 
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Гоъа вязир иши сащмана салды, той тядарцкц эюрцлдц. 
Ъямшид шащ гырх эцн, гырх эеъя той вурдуруб Мяслящят ханымы 
Сам шащзадяйя верди. Сам бир нечя ай бурада галды. Эцнлярин 
бириндя Ъямшид шащла сющбят едян заман атасы Тяркиман шащ 
йадына дцшдц. Бцтцн имарят башына щярлянди. Шащ ону бу щалда 
эюрцб йахын эялди, сорушду: 

− Оьул, олмайа хястялянмисян? Рянэин гачыб. 
Сам деди: 
− Хейр, гиблейи-алям, яэяр иъазя версяниз дейярям. 
Шащ деди: 
− Оьул, де эюрцм. 
Сам эютцрцб эюряк ня деди: 

Он сяккиз ай гцрбят елляр ичиндя, 
Цзцр гыл шащ баба, Кана эедим мян. 
Эюзц йолда ата-ана гоймушам, 
Йад едиб интизар хана эедим мян. 
 

Мярд иэид гцрбятдя олармы хястя, 
Ня ешги-дамагда, ня дя щявясдя, 
Ня данышмаз, эцлмяз, санки шикястя, 
Ящв еля, чатмышам ъана эедим мян. 
 

Самын щясрятиди тамамян елляр, 
Чякялляр арзуму айлар вя илляр. 
Даьларда рузиэар, дярядя селляр, 
Дюнцм ъошмуш бир цммана эедим мян. 

Сюз тамам олду. Сам диз цстя чюкцб деди: 
− Гиблейи-алям, мян вятяндян чыхалы он сяккиз айды. Он 

сяккиз айда билмирям атам, анам неъя доланырлар. Атам чох 
гоъады. Мян истямирям гоъа вахты мяним дярдими чяксин. О 
сябябдян эяряк мяня изин верясян. 

Шащ бир гядяр фикря эедиб деди: 
− Оьул, мян дя разы дейилям сянин бу гядяр бурада галма-

ьына. Чцнки сян еля йерсиз адам дейилсян, юзцн бир шащзадясян. 
Мадам ки, шащзадясян, юз вятяниня эетмяйя разылыг верирям. Ан-
ъаг оьул, бир нечя эцн дя гал, сянин эетмяк тядарцкцнц эюрцм.  
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Еля дя разылашдылар. Тядарцк эюрцлцб щазыр олан заман шащ 
Самы щцзуруна чаьырыб деди: 

− Оьул, мян сяни тяк бурахмайаъаьам, бир нечя сяркярдя 
гошунла эетмялисян. 

Буна Сам да разылашды. О эцн гырх гатыр, дявяйя Мяслящят 
ханымын ъещизи йцклянди, Ъям шящяриндян эялиб Ензенэащ 
шящяриня чатдылар. Сам сяркярдяляри щцзуруна чаьырыб деди: 

− Гошуну бурада дайандырмаг лазымды. 
Шящярин кянарында чадырлар гурулду, гошун ящли динъялмяк-

дя олду. Сам юз севэилиси Мяслящят ханымын йанына эялиб бир 
эцн иъазя алды.  

Мяслящят ханым деди: 
− Мян билирям, сян Нязакят ханымы эятирмяйя эедирсян. Яэяр 

о гыз мяндян эюзял олса, мяни гафиля гатыр иля эери гайтарарсан. 
Сам бир сюз демяди, башлады эетмяйя. Сам эетмякдя ол-

сун. О йеря эялди ки, Нязакят ханымы орада эюрмцшдц. Бахды 
ки, гыз йохду. Баьбандан Нязакят ханымы сорушду.  

Баьбан деди: 
− Ящд елийиб ки, Сам эялмяйинъя , мян юз имарятимдян чюля 

чыхмайаъаьам. 
Сам Нязакят ханымын имарятиня эетди, гыз ону эюряндя 

гяшш еляйиб йеря йыхылды. Нязакят ханмын цзцня Сам шащзадя-
нин эюз йашы дцшяндя айылды, эюрдц башы Сам шащзадянин дизи 
цстцндяди. Щяр ики ъаван эюрцшдц, юпцшдц.  

Сам деди: 
− Ей мещрибаным, нийя зяфяран кими саралмысан? 
Нязакят ханым алды эюряк она ня ъаваб верди: 

Он сяккиз ай шамсыз ханя ичиндя, 
Аьлайыб галырдым зар, сяндян ютрц, 
Лейли-нащар щясрятини етдийим, 
Арзулар чякирдим йар, сяндян ютрц. 

 
Алды Сам шащзадя: 

О ала эюзлцмцн эюзц йолдады, 
Баьда щейва, нар вар, йар, сяндян ютрц. 
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Ящсянтц баьбана олсун афярин, 
Беъяриб бяслямиш бар, сяндян ютрц. 

 
Алды Нязякят: 

Эейиб сарманыбды тирмя атласы, 
Дярдин щявяскары эюзялляр хасы. 
Кюнлцмцн истяйи, дил тямяннасы, 
Отурдум гейрятля ар, сяндян ютрц. 

 
Алды Сам шащзадя: 

Хейлиди вясминдян мяням аралы, 
Щиъриня баш яйян ялбят саралы. 
Гялбимин ъейраны, кюнлцм маралы, 
Кяс мяни гурбана йар, сяндян ютрц. 

 
Алды Нязакят: 

Бахмадым кимсянин гядди-гамына, 
Чцнки далмыш идим Лейли щалына. 
Нязакят ханымын хош игбалына, 
Эцняш сайя салды кар, сяндян ютрц. 

 
Алды Сам шащзадя: 

Гцдрятдян сцрмяни эюзя йетирян, 
Бцкцб теллярини цзя йетирян. 
Щиъранла ъисмини эюзя йетирян, 
Шащзадя Сам кими вар, сяндян ютрц. 

Сюз тамам олду. Мцждя эетди гызын атасы Эавя шаща ки, эю-
зцн айдын олсун, Сам шащзадя эялди. Шащ гызы Нязакят ханымы 
вя Сам шащзадяни йанына чаьырыб деди: 

− Оьул, башына эялян ящвалаты наьыл еля. 
Сам башына эялян ящвалаты она наьыл еляди. Сонра деди: 
− Иъазя верин, биз эедяк. 
Щямин эцн тядарцк эюрцлдц, йцз гатар дявяйя ъещиз йцк-

лянди. Нязакят ханымы эятирдиляр Мяслящят ханымын йанына. 
Щяр ики эюзял юпцшдц, эюрцшдц. Сам шащзадя сяркярдяляри чаьы-
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рыб йола дцшмяк ямри верди. Гафиля гатыры йцкляйиб Гяндилгала 
шящяриня йола дцшдцляр.  

Гяндилгала шящяринин ики йолу варды. Бирийнян алты айа эет-
мяк оларды, бирийнян цч айа. Сам цч айлыг йолнан эедирди. Ата-
сынын торпаьына аз галмышды чата. Бир бюйцк галачайа раст эял-
ди. Онларын габаьыны бир пящливан кясди, адына Тящри дейярди-
ляр. Сорушдулар: 

− Ня цчцн йолу кясмисян? 
Деди: 
− Бурдан кечян торпагбасды вериб кечмялиди. 
Сам деди: 
− Ей яряб, эял бизи инъитмя, бир гядяр гызыл, эцмцш верим, 

изин вер кечяк.  
Яряб ъаваб верди: 
− Мана узунчулуг лазым дейил, йа щамынызы гыраъайам, йа 

да адамбашына торпагбасды веряъяксиниз. 
Мцхтясяри, щяр ики пящливан мейдана атылды. Ахырда беля 

гярара эялдиляр ки, ким мяьлуб олса, ъащ-ъялал онун олар. 
Сам деди: 

Ей яряб, эцвянмя щярбя-зоруна, 
Сана файда вермяз фелляр, аьларсан. 
Бир эялиш эялярям рузиэарына, 
Йанар ящвалына елляр, аьларсан. 

 

Алды Тящри: 
Ей ъоъуг, цз гыл мяням бир язаб, 
Дцшцбдцр пайыма гуллар, аьларсан. 
Мян олдум анадан о Шири язаб 
Саларам эюзцня телляр, аьларсан. 

 

Сам деди: 
Мян бир мювланын кямяр бястяси, 
Исминя ъан фяда дил шикястяси. 
Арасти сяфлярля кефляр дястяси, 
Кечибян гылынъдан илляр, аьларсан. 
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Алды Тящри: 
Дуйарлар исмими црякдя хали, 
Баш гойуб гаршымда оласан щали. 
Эюрян иэидлярин артар завали, 
Гярг олду цммана селляр, аьларсан. 

 
Сам деди: 

Сама мювла нязяр бари чякилди, 
Гцдрятиндян йадиэари чякилди. 
Узун илляр ащи-зари чякилди, 
Ей йазыг, башына кцлляр, аьларсан. 

 
Алды Тящри: 

Тящринин тярифин алимляр билир, 
Дуймасан исминя гялбиндян дилир, 
Эял, олса сянин тяк нечя мин дялир, 
Санарам даьларда йерляр, аьларсан. 

Сюз тамам олду, щяр ики пящливан ял атды гылынъа. Тящри гыш-
гырды, нювбят Сама йетишяндя голтуьунун алтындан бир гылынъ 
вуруб юлдцрдц. Гошун ъащ-ъялалла Сама йетишди. Сяркарын бири 
ачарлары Сама верди, Сам бир-бир гапылары ачды, ня гядяр ляли-
ъаващир вар идися гошуна пайлады. 

Тящринин сяркярдяляриндян бири деди: 
− Ики гоъа зиндандадыр. Онлары бурах.  
Сам эюрдц зинданда олан гоъалар юз атасыйнан онун 

вязириди. Цз-эюзляри тцкляниб. Сам онларла эюрцшцб юпцшдц. 
Сам сорушду: 
− Атайи-мещрибан, ня сябябя тяхти-таъы бурахыб зиндана 

дцшмцсян? 
Атасы деди: 
− Сяни ахтармаьа чыхмышдым. Бирдян щяр йери думан басды, 

бизи тутуб бу галачайа эятирдиляр. 
Атасы иля вязири эютцрцб юз шящярляриня эялдиляр. Шадйанлыг 

кечирилди. Сам шащзадяйя гырх эцн, гырх эеъя той олду. Онлар 
мурад щасил елядиляр.  
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ХVI. УШАГ ФОЛКЛОРУ 
 

Охшамалар, санамалар, дцзэцляр 
 

Йола чыхды йцз атды, 
Ня дуруфсан, сцз атды. 
Балам, бабан одурна − 
Гарапапах, боз атды. 
 

*  *  * 
Алны мина ъидасы, 
Ат миниб чапасым эялир. 
Гашлары гялям гарасы, 
Яризя йазасым эялир. 
Эюзляри гайнар булаг, 
Яйилиб ичясим эялир. 
Бурну мешя фындыьы, 
Гырыб йейясим эялир. 
Цзляри лоп алмасы, 
Дяриб эятирясим эялир. 
 

*  *   * 
А гызым, а гызым, дур ойна, 
Теллярини бур, ойна, 
Яшряфийя гол галдыр, 
Аь отаьа эир, ойна. 
 

*  *   * 
Гызым гызлар аьасы, 
Башында томаьасы, 
Гызыма елчи эяляр 
Елин бюйцк аьасы. 
 

*  *   * 
Щялли гызым, щцллц гызым, 
Ханын, бяйин эялни гызым. 

Ханы, бяйи бяйянмяся, 
Котанчынын эялни гызым. 
 

*  *   * 
Гызымы гыз достлары 
Ойнамаьа чаьырыр, 
Баьа бир ъамыш эириб, 
Гойламаьа чаьырыр. 
Дайысы йемиш алыб, 
Пайламаьа чаьырыр. 
Гардашы эцл эятириб, 
Баьламаьа чаьырыр. 
 

*  *   * 
Щаманы, ай щаманы, 
Щаны баламын туманы? 
Туманы аьаъ башында, 
Дайсыэилин тушунда, 
Аьаъ эятирин ендиряк, 
Ешшяк эятирин миндиряк, 
Дайысыэиля эюндяряк. 
Дайысы цзцня бахмаса, 
Юзцмцзц даша дюндяряк. 
 

*  *   * 
А дайысы бирини чал, 
Бирини сындыр, бирини чал, 
Ъомуш баьа эирди чал, 
Тянякляри гырды чал. 
 

*  *   * 
Гатар эедир сола, саьа, 
Чынгыл дцшцр бизим даьа, 
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Ямим оьлу, Султан аьа, 
Эялин эедяк ойнамаьа, 
Ойнамаьын вахтыды, 
Гызылэцлцн тахтыды, 
Ых, ных, чых. 
 

*  *   * 
− Молла Ящмядин няйи вар? 
− Таггыр, туггур йолу вар, 
Гялям йазан оьлу вар,  
Инъи дцзян гызы вар, 
Эюйя чыхан аты вар, 
Эюйцн йедди гаты вар. 
 

*  *   * 
Бир, ики, 
Билдирки, 
Цч, дюрд, 
Гапыны юрт. 
Беш, алты, 
Дашалты. 
Алтыда алма, 
Йеддидя бюлмя, 
Сяккизя сярчя, 
Доггуза долча, 
Она ораг, 
Он биря гонаг, 
Пяппя гаьа 
Эялди бизя, 
Тяпикнян вурдум 
Домбалаг учду. 
 

*  *   * 
Бяли, бяли бятир кечи, 
Гоз аьаъы готур кечи, 

Щалдырын дедим, 
Щулдурун дедим, 
Даьы даь цстя  
Галдырын дедим, 
Щаппан, щуппан,  
Даьдан щоппан, 
Йыьрыл, йыртыл,  
Су ич гуртул. 
 

*  *   * 
Ики дяня, ща ики дяня, 
Икидяня бир гуш иди,  
Аьаъа гонмуш иди,  
Бяй оьлу эюрмцш иди, 
Охуйла вурмуш иди.  
Охундан мян безарам, 
Кятан-кюйняк йазарам. 
Кятан-кюйняк мил-мили, 
Мил-мили урум дили. 
Урумдан эялян атлар, 
Аьзында илан чатлар. 
Чатыны вердим гуша, 
Гуш мяня ганад верди. 
Ганадландым учмаьа 
Щагг гапысыны ачмаьа.  
 

*  *   * 
Мотал, мотал,  
Тярся мотал, 
Гыл атар,  
Гаймаг гатар. 
Аь гушум,  
Аьарчыным, 
Эюй гушум,  
Эюйярчиним. 
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Гарьа гара,  
Дурна ъала, 
Чилямя чилик, 
 Биръя ямлик. 
Чямбяр чарыг,  
Ямрягулу,  
Вур наьара,  
Чых гыраьа.  
 

*  *   * 
Тамара-Тамара тат гызы, 
Ермяни салдат гызы, 
Тамара эетди беш эцня 
Эялмяди он беш эцня. 
 

*  *   * 
Баъадан бахдым щидараэюз, 
Бириси ала, бириси боз. 
Миндим бозун бойнуна, 
Дцшдцм Урум йолуна. 
Урум йолу дярбядяр, 
Ичиндя меймун эязяр. 
Меймуну йеря вурдум, 
Йер мяня йемлик верди. 
Йемлийи тата вердим, 
Тат мяня дары верди. 
Дарыйы гуша вердим, 
Гуш мяня ганад верди. 
Ганаддандым учмаьа, 
Щагг гапысыны ачмаьа ! 

 
*  *  * 

Зющря, Зцбейдя, 
Икиси бир юйдя. 

Зющря далашды, 
Зцбейдя гашды, 
Итляр щцрцшдц, 
Щамы эцлцшдц. 
 

*  *  * 
− Овъумдакы нядир? 
− Гыьылъым. 
− Щяр кяс евиня даьылъым. 
 

*  *   * 
− Данышдыьын ня иди ? 
− Наьыл. 
− Щяр кяс евиня даьыл. 
 

*  *   * 
Дцмбяря! 
Икисиди! 
Цчдя аьыр вураллар! 
Дюрддя гулунъ гыраллар! 
Бешдя шаппа! 
Алтыда зоппа! 
Йеддидя йемиш!  
Сяккиздя сивиш! 
Доггузда говуш! 
Онда эетдим бир юйя гонах, 
Биширдиляр уманъ ашы, 
Ичиндян чыхды сичан башы. 
Ону да вердим юзцня, 
Он бармаьым эюзцня! 
А щайла, щайла, щайла, 
Ал папаьыны мяни гойла! 
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Ойунлар 
 

Ашыг-ашыг. Ойунда цч-дюрд няфяр иштирак едир. Ойун заманы 
гойун ашыьындан истифадя едирляр. Ашыьын азъа чюкцк, гыраглары 
нисбятян йухары галхмыш формалы тяряфиня «алчы», щямин цзцн 
якс тяряфиня «даьын», йан цзляря чюкцк, гарын тяряфиня «ъик», шиш 
тяряфиня ися «бик» дейирляр. 

Ики-цч метр диаметриндя бир дювря чякирляр. Щямин дюврянин 
ортасындан бир дцз хятт чякиб, ашыглары онун цстцня дцзцрляр. 
Сонра мцяййян мясафяли йердян ашыглары нювбя иля атырлар. 
Ойунчуларын шащ, ардыъыл, данагован кими адлары олур. Ойун-
чулардан бири ашыглары йыьыб овъунда гатышдырараг йеря туллайыр. 
Биринъи кимин ашыьы алчы дурса, о шащ адыны алыр. Икинъи дяфя 
киминки алчы дцшся, о ардыъыл, цчцнъц ися данагован олур. Тяйин 
олунмуш мясафядян ашыглары атырлар. Биринъи дяфя атан ашыгларын 
чох щиссясини сырадан чыхара бился, о шащлыьында галыр. Йох, яэяр 
о буну едя билмирся, шащлыьындан дцшцр. Икинъи вя йа цчцнъц 
ойунчунун щансы ашыглары сырадан чыхарса, о шащлыг едир. Ашыг-
лары сырадан чыхаран щям ашыглары мянимсяйир, щям дя даирянин 
гыраьындан ашыг атмаг щцгугу газаныр. 

 
Бешдаш. Ойунда бир нечя ушаг иштирак едир. Щяр ойунчунун 

ялиндя беш дяня кичик йумру даш олур. Ойунчунун бири дашла-
рыны овъунда гарышдырараг йухарыдан йеря атыр. Сонра ися бар-
магларынын икисини йердяки дашлара йахын мясафядя йеря дайа-
йараг щача тутур. Чыртыгла щямин дашлары бир-бир бармаьынын 
арасындан кечирир. Яэяр о щяр чыртыьыйла бир дашы ичяри кечиря би-
лмяздися, йерлярини дяйиширляр. Бцтцн дашлары ичяри кечирян ойун-
чу удмуш щесаб олунараг, о бири ойунчунун дашларыны ялиндян 
алыр. Удузан ойунчу тязядян юзцня даш йыьмаьа башлайыр. 

 
Чилик – аьаъ: Бу ойуна «Чилик тохма», «Чилик дюймя», «Чи-

лик дястя» дя дейирляр. Ойунчулар щяр тяряфдя цч вя даща чох 
ойунчу олмагла ики дястяйя бюлцнцр: дястялярин башчылары дайа-
ныр, ойунчулар юзляриня шярти адлар вермякля ики-ики онлара йахын-
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лашыр. Дястя башчысы щансы ады чякся, щямин ойунчу онун тяря-
финдя дайаныр. Ойунда цстцнлцк ашаьыда галанларда олур. 
Ойунчу цч чилик атмалыды, буна тохма дейилир. Чиликляри атдыгдан 
сонра аьаъы мяряйя (чиликлярин атылдыьы йер) гойурлар. Йуха-
рыдакылар аьаъы чиликля вурмаьа ъящд эюстярир. Чилик аьаъа дя-
йярся, ойунчу «юлмцш» щесаб едилир. Цч чиликдян щеч бири дяймя-
ся ойунчу йангыйа чыхыр. Тохма атан ойунчунун чилийи «кя-
силярся», о, щяр кясилян чилик цчцн ики чилик дя атмалыдыр. Щамы 
йангыйа чыхдыгдан сонра ишлятмя (йорма, ялдян салма) башлайыр. 

Йангыда чилийи кясилян ойунчу да «юлмцш» щесаб олунур. 
«Юлмцш» ойунчулары «дирилтмяк» щцгугу анъаг йангыйа чы-
ханлара верилир. О, кими дирилтмяк истяйирся, онун адыны чякир: 
«Филанкясин голлары!» 

Йухарыдакылар чалышырлар ки, йангы цчцн атылан чиликляр мяря-
йя йахын дцшсцн; мяря иля чилик арасындакы мясафя аьаъла юлчц-
лцр. Тохмадан йангыйа чыхмаг цчцн беш, йангыда «юляни» ди-
рилтмяк цчцн йедди «аьаъ» лазым эялир. Истяр тохмада, истярся 
йангыда кясилян чилик мяряни кечярся (буна «мярякечди» де-
йилир) дястяляр йерини дяйишир.  

 
Апартма. Ойнайанлар мцяййян мясафядя гаршы-гаршыйа да-

йаныр. Биринъинин аьаъла атдыьы чилийи икинъи ойунчу аьаъла 
вуруб онун юзцня тяряф атыр.  

 
Дашатма. Бу ойунда бир нечя няфяр иштирак едир. Ойун 

дцзянлик бир йердя кечирилир. Щярянин ялиндя кичик бир ляпир даш 
олур. Ушаглар ялляриндяки ляпир дашы тяйин олунмуш мясафядян 
ортайа гойулмуш ял топуну хатырладан нишанэаща тяряф атырлар. 
Кимин дашы нишанэащ дашына дяйирся, о удмуш щесаб олунур. 
Галан ойунчуларын йери нишанэащ дашына йахын дцшян дашларын 
арасындакы мясафя иля тяйин олунур.  

 
Дирядюймя (дизядюймя): Ойунчулар ики йеря бюлцнцр. Эениш 

радиуслу даиря чякилир. Даирянин ичиндя галан ойунчулар айаг-
лары алтына кямяр гойурлар, бири сярбяст галыр. Буна чапар де-
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йирляр. О, даирядян чыхмадан даирядян кянардакы ойунчулары 
айаьы иля вура билярся командалар йерини дяйишир. Даирядян 
кянардакы ойунчулар чырпма иля кямярляри алмаьа чалышыр. Бу 
мягсядля кямяри мцщафизя едянляря линэ дя вурулур (гачараг 
кямяр йериндян ашаьы вурулан тяпик). Кямярлярдян истифадя 
едиб дахилдякиляри тарпашдайырлар.  

 
Дурма, вур. Иштиракчылары ики дястядян ибарят олан бу ойун 

(щяр дястядя 10-15 няфяр олур) дцзянликдя кечирилир. Дцзян сащя 
ики йеря бюлцнцр. Щяр дястя бюлцнян сащянин бир цзцндя 
дцзцляряк ялляриндя 1,5-2 м узунлуьунда назик чубуг тутур. 
Ойуна бир няфяр башчылыг едир. Онун бир, ики, цч сайындан сонра 
«дурма, вур» сядалары алтында дюйцш башлайыр. Щансы дястя цс-
тяляйяряк, о бири дястяни мцяййян олунмуш сащядян чыхарырса, 
галиб щесаб олунур вя о бириляринин чубугларыны ялляриндян алыр.  

 
Янзяли. Бу ойунун адына «Артырма» вя йахуд «Ешшякбели» 

дя дейирляр. Ойунда 8-10 няфяр иштирак едир. Ушаглардан бирини 
(юзцнц аьыр, тямкинли апараны) башчы сечирляр. Ойунун эедиши 
заманы ону «моллам» дейя чаьырырлар. Ушаглар нювбяляшмя 
цчцн яввялъядян чюп атырлар. Бу заман ахыра галан ойунчу 2 
метр диаметриндя чякилмиш даирянин тян ортасында белиндян 
ирялийя доьру яйилмиш формада дайаныр. Башчы ися «янзяли» 
дейяряк ялляринин икисини дя йатанын белинин цстцня гойуб, онун 
цстцндян тулланыр. Йердя галанлар ися «Моллам деди» дейиб 
нювбя иля щямин щярякяти тякрар едирляр. Щяр дяфя щоппандыгъа 
башчы бир сюз дейир, ушаглар ися онун дедийини тякрарлайырлар. 

Башчы (Б) – Икиляри хан якбяри. 
Ушаглар (У) – Моллам деди якбяри. 
Б – Цчдя бир э… вурарлар (вуруб атылыр). 
У – Моллам деди вурарлар (ушаглар да вурурлар). 
Б – Дюрддя йамбыз язярляр (яллярини йумруг шяклиндя тутуб 

йатанын белиня гойур вя тулланыр). 
У – Моллам деди язярляр. 
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Б – Бешдя ханлар тахта чыхар, гу-гулу-гу (о йатанын 
белиндя отуруб сонра тулланыр). 

У – Моллам деди гу-гулу-гу. 
Б – Алтыда ял дяйсин, ятяк дяймясин (чалышырлар ки, ятякляри 

йатанын белиня дяймясин). 
У – Моллам деди дяймясин. 
Б – Йеддидя тяк ялли (йатанын белиня тяк бир яллярини гойуб 

тулланыр). 
У – Моллам деди тяк ялли. 
Б – Сяккиздя папаг цстцндя (йатанын белиня папаг гойур 

вя тулланырлар. Ким папаьы йеря салса, йатаны явяз едир). 
У – Моллам деди цстцндя. 
Йухарыдакы щисся гуртардыгдан сонра ойунун икинъи щиссяси 

башланыр. 
Б – Ай ырнызы, ырнызы. 
У – Моллам деди ырнызы. 
Б – К… кечи буйнузу. 
У – К… кечи буйнузу. 
Б – Кечи эирди бостана. 
У – Кечи эирди бостана. 
Б – Йеди говун, гарпызы. 
У – Йеди говун, гарпызы. 
Б – Даш атдым гычы сынды. 
У – Даш атдым гычы сынды. 
Б – Апардылар щякимя. 
У – Апардылар щякимя. 
Б – Щяким деди вякиля. 
У – Щяким деди вякиля. 
Б – Вякил деди ня с… 
У – Вякил деди ня с… 
Б – Цч дяфя фырлан, вур бизи. 
У – Цч дяфя фырлан, вур бизи. 
Бу гайда иля ушаглар тулланыб гуртарыр вя йатан ойунчу гал-

хыр. Бунунла да цчцнъц щисся башланыр. Йатан ялиндя папаьы даи-
рянин ичярисиндя о йан-бу йана эязишир. Онун мягсяди ятраф-
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дакылары даирянин ичярисиня бурахмамаг вя папаьы иля гырагда-
кыларын бирини вурмаг олур. Яэяр о гырагдакыларын бирини папа-
ьыйла вурарса вя тез дя папаьы йердян эютцрцб даирянин ичиня га-
чарса, онда вурулан ойунчу онун йериня кечир. Вуран ися ба-
йыра чыхыр. Якс тягдирдя, ойун яввялки формасында давам едир.  

  
Хан-Вязир. Ойун иштиракчылары дюрд няфярдян ибарят олур: 

«хан», «вязир», «оьру» вя «тапан». Дюрд дяня кичик каьыз пар-
часынын цстцня щямин сюзляри йазыр вя ону бир нечя дяфя бц-
кцрляр. Ойунчулардан бири щямин каьызлары овъунда гарышдырыб 
йеря атыр. Ойунчуларын щяряси каьызын бирини эютцрцр. «Тапан» 
йазылмыш каьыз кимя дцшся, о ойун иштиракчыларынын ичиндян 
«оьруну» тапмалыдыр. Яэяр «тапан» ушаглардан бирини эюстяриб 
«оьру» сянсян деся, онда о ушаг щягигятян «оьрудурса» ону 
ъязаландырырлар. Якс тягдирдя, йяни «тапан» «оьруну» тапа бил-
мяся «тапанын» юзц ъязаландырылыр. Ъяза цсулуну «хан» мцяй-
йянляшдирир. Он дяфя отуруб галхмаг, ийирми сайыб гуртарана 
кими бир айаьынын цстцндя дурмаг вя с. кими ъяза тядбирляри 
тяйин олунур. «Вязир» ися нязарятчилик едир.  

 
Гамчы-гамчы. Ойунда щярясиндя 10-12 адам олан ики дястя 

иштирак едир. Эениш мейданчанын ортасындан дцз хятт чякяряк 
икийя бюлцрляр. Щяр дястя хяттин бир цзцндя сырайла дцзцлцр. 
Цмуми дястялярин бир няфяр башчысы олур. Башчы цчя гядяр са-
йандан сонра ойун башланыр. Дястяляр иряли щярякят едяряк бир-
бирини гамчыйла дюйцр. Дюйцш заманы гамчылар бир-бириня до-
лашыр. Бу ойун ат цстя кечирилир. Бу заман рягибляр бир-бирини 
чякиб атдан салмаьа вя йа гамчысыны ялиндян алмаьа ъящд 
эюстярирляр. Атдан йыхылан вя йа гамчысы ялиндян чыхан удуз-
муш щесаб олунур вя гамчысыны галиб ойунчуйа верир.  

 
Мяря газма. Цч вя даща артыг ойунчу иля ойнанылыр. Ойун-

чулар даиряви шякилдя, бир-бириндян ейни мясафядя йер нишанла-
йыр. Бу йер онларын мяряси адланыр. Ойуна башлайан ойунчу 
чилийи гоншу ойунчуйа атыр. Бу ойунчу чилийи аьаъла вурур. 
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Биринъи ойунчу чилийи тапыб эятиринъя диэярляри онун мярясини 
газыр. Чилийи тапан эяляня кими щяр бири гачыб юз мярясинин 
йанында дайаныр, эеъикярся – чилик онун мярясинин сярщядляриня 
(мяряни ящатяляйян даиряви ъызыьын ичиня) дцшярся чилийи щямин 
ойунчу атмалыдыр. Ойунчу она тяряф атылан чилийи вура билмя-
йяндя чилийи юзц атмалыдыр. Ойунчулардан биринин мяряси айаг-
лар сыьынъа газылыбса, ойун баша чатмыш щесаб едилир. Онун 
айаглары чухура салыныр, торпагла долдурулур. О, чухурдан 
чыхана кими диэярляри ону папаглары иля «дюйцр». 

 
Мцштцкатма. Мцштцкатма ойуну цчцн нисбятян узун, 

назик аьаъ сечилир ки, атанда узаьа дцшсцн. Ойунчу аьаъыны 
чийни бярабяриня галдырыб эцъц чатдыьы гядяр узаьа атыр. Щамы 
атдыгдан сонра аьаъы ян эеридя галан ойунчу папаьыны йеря 
гойур, о бириляр онун папаьына бир аьаъ вурур.  

 
Сцмцк-сцмцк. Ойунда ики дястя иштирак едир. Щяр дястядя 

6-8 адам олур. Онлар мцнасиб бир йеря топлашыб (ойуна ня-
зарят едян бир няфярин 1, 2, 3 сайындан сонра) эюзлярини йумур-
лар. Дястя ушагларындан бири ири щейван сцмцйцнц узаьа атыр. 
Сцмцйц щансы дястянин тапаъаьы яввялъядян мцяййян олунур. 
Сцмцйц ахтармалы олан дястя эцманлары эялян йерляри эязмяйя 
башлайыр. Яэяр онлар сцмцйц тапырса, о бири дястя онлары тягиб 
едяряк сцмцйц алмаьа чалышыр. Ялиндя сцмцк олан ушаг гачыб 
сцмцк атылан йеря чатдыьы тягдирдя дястяляр йерини дяйишмяли 
олур. Бу ойун ясасян эеъя – ай ишыьында кечирилир. 
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ТЯРТИБДЯ ИСТИФАДЯ ОЛУНМУШ ГАЙНАГЛАР  
ВЯ СЮЙЛЯЙИЪИЛЯР ЩАГГЫНДА МЯЛУМАТ 

 
Ы. Мювсцм вя мярасим няьмяляри 

1. Сюйляйяни Анаханым Хыдыр гызы, Болнис районунун Дар-
ваз кянди (73 йаш, 1988-ъи ил). 

2. «Совет Эцръцстаны» гязети, 24 декабр 1988 (мятни 
М.Исмайылов йазыйа алмышдыр). 

3. Сюйляйяни Сафа Искяндяр гызы Будайева, Болнис району-
нун Шямшиоьлу кянди (60 йаш, 1987). 

4. Сюйляйяни Шяфигя Щагверди гызы, Гардабан районунун 
Назарлы кянди (55 йаш, 1989). 

5. Нцмуняляри Гарайазыдан А.Мустафазадя топламышдыр. 
 

ЫЫ. Мифляр вя яфсаняляр 
1. Сюйляйяни Тамила Исрафил гызы Дилянчийева, Залга райо-

нунун Ъулухлу кянд сакини (63 йаш, 1990). 
2. Сюйляйяни Ряна Низам гызы Ящмядова, Болнис раонунун 

Дашлыгуллар кянди (41 йаш, 2004).  
3. Сюйляйяни Зинаря Алпаша гызы Щаъыйева, Болнис району-

нун Имирщасан кянд сакини (57 йаш, 2010). 
4. Сюйляйяни Мухтар Рзагулу оьлу Аббасов, Болнис ра-

йонунун Имирщасан кянди (53 йаш, 1989). 
5-6. Сюйляйяни Хаъъя Мещралы гызы Гулийева, Болнис райо-

нунун Имирщасан кянди (68 йаш, 2009). 
7. Сюйляйяни Ниэар Мащмуд гызы Ящмядова, Болнис райо-

нунун Сарачлы кянди (72 йаш, 1988). 
8-10. Сюйляйяни Мцняввяр Абдулла аьа гызы Исагова, Болнис 

районунун Кяпянякчи кянди (46 йаш, 1988). 
11-15. Сюйляйяни Щяъяр Муса гызы Аъалова, Болнис району-

нун Кяпянякчи кянди (45 йаш, 1988). 
16. Сюйляйяни Нясиб Гасым оьлу Худайев, Болнис району-

нун Сараллар кянди (87 йаш, 1988). 
«Щяршянин кцллцйц» − сюйляйяни Фатма Йусиф гызы Щаъылар, 

Болнис районунун Дарваз кянди (70 йаш, 1984).  
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«Анахатыр» – «Совет Эцръцстаны» гяз., 10.09.1988 (мятни 
О.Ящмядоьлу йазыйа алмышдыр). 

«Ъяннят булаьы (1)» – «Совет Эцръцстаны» гяз., 28.01.1989 
(мятни Болнис районунун Фахралы кяндиндян Р. Щцсейнов 
йазыйа алмышдыр).  

«Ъяннят булаьы (2)» вя «Кечигыран» – нцмуняляри Болнис ра-
йонунун Фахралы кяндиндян Р.Фахралы топлайыб мцяллифи олду-
ьу «Оьуз ели Фахралы» (Бакы, 2001) китабында няшр етдирмишдир. 

 «Марал даьы» – сюйляйяни Щатям Рцстям оьлу Мурсагу-
лов, Дманис шящяри (56 йаш, 1988). 

«Марал гайасы» – сюйляйяни Аллащвердийева Тейбя, Мар-
неул районунун Сабиркянд кянди, (65 йаш, 1988). 

«Даш чобан» – сюйляйяни Ящмядов Кярим, Дманис райо-
нунун Гарабулаг кянди (70 йаш, 1988). 

«Гурддан адама зийан эялмяз» – сюйляйяни Нясиб Гасым 
оьлу Худайев, Болнис районунун Сараллар кянди (87 йаш, 1988). 

«Тяпяэюзля Сяфяр» – сюйляйяни Сцлейман Бядир оьлу 
Ящмядов, Болнис районунун Сарачлы кянди (77 йаш, 1988).  

 «Язрайылла ъаван» – сюйляйяни Идрис Мустафа оьлу Танры-
вердийев, Дманис районунун Саатлы кянди (80 йаш, 1984). 

«Ики гардашла о дцнйа» – сюйляйяни Мцгвяр Ящмяд гызы Хя-
ляфова, Гардабан районунун Косалы кянди (71 йаш, 1988).  

Нцмунялярдян 7-16, «Марал даьы», «Марал гайасы», «Даш 
чобан», «Гурддан адама зийан эялмяз» вя «Тяпяэюзля Сяфяр» 
«Азярбайъан мифоложи мятнляри» (тяртибчи А.Аъалов, Бакы, 
1988) китабында чап едилмишдир. 

 
ЫЫЫ. Инанълар 

 «Мейдан» иътимаи дярэиси, Марнеул, № 4, сентйабр, 2009 
(Топлайаны Я.Йящйаоьлу).  

 Азярбайъан мифоложи мятнляри, Бакы, 1988. 
 Н.Янвярли. Борчалыда йурд йери − Имирщясян, Бакы, 1999. 

 

ЫВ. Аталар сюзляри, мясялляр вя дейимляр 
Сюйляйиъиляр: Ялляз Ямирасланов (Йетим Ялляз), Болнис райо-

нунун Йухары Эцлявер кянди (80 йаш, 1975); Тащир Кярим оьлу 
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Яллязов, Болнис районунун Дарваз кянди (50 йаш, 1985); Мещ-
ман Мусайев, Дманис районунун Ормешян кянди (41 йа-
шында, 1989); Ашыг Вякил, Дманис районунун Щамамлы кянди 
(42 йаш, 1989); Сямяд Гурбанов, Дманис районунун Аз-
Эяйлийян кянди (60 йаш, 1987); Щаъыхялил Ялийев, Болнис райо-
нунун Дялляр кянди (58 йаш, 1987); Мухтар Щаъыйев, Болнис 
районунун Дарваз кянди (70 йаш, 1981); Ашыг Сюйцн, Ъялал 
Няби оьлу Ямирасланов, Болнис районунун Йухары Эцлявер 
кянди (70 йаш, 1999); Марнеул районунун Гырхылы кянди, 1987; 
Огтай Гоъайев, Тифлис шящяри, Ортаъала мящялляси (65 йаш, 
1987); Шцшяханым Гоъайева Тифлис шящяри, Ортаъала мящялляси 
(61 йаш, 1987); Йунус Щцмбят оьлу Щцмбятов, Болнис райо-
нунун Дарваз кянди (102 йаш, 2000); Ибращимхялил Юмяр оьлу 
Сцлейманов, Дманис району, Мямишли кянди (72 йаш, 2007). 

Юрняклярин бир гисми Эцръцстан Елмляр Академийасы К.Руста-
вели адына Ядябиййат Институту фолклор архивиндя горунан Н.Аса-
тианинин топладыьы материаллардан эютцрцлмцшдцр (Н.Асатианинин 
архиви, инв. №№ 12130, 13080, 12184, 12157, 11083, 12122). 

Диэяр мянбя: И.Адыэюзялли. Елим-обам Садахлы, Бакы, 2000. 
 

В. Мцхтялиф лирик юрнякляр, щикмятли сюзляр 
Бу нцмуняляр Н.Асатианинин топладыьы фолклор юрняклярин-

дян эютцрцлмцшдцр. 
 

ВЫ. Рявайятляр 
«Гатар гайа» − «Совет Эцръцстаны» гяз., 24.12.1988 (мят-

ни Башкечиддян С.Ялийев вя М.Ъошьун йазыйа алмышлар). 
«Гара гайа» − «Совет Эцръцстаны» гяз., 27.10.1990 (мятни 

Болнис районунун Сараълы кяндиндян С.Чобанов йазыйа 
алмышдыр). 

«Эялин эюлц» – «Совет Эцръцстаны» гязети, 13.01.1990 (нц-
муняни Дманис районунун Армудлу кяндиндян Я.Биння-
тоьлу топламышдыр).  

«Елчи даьы» - сюйляйяни Сона гары, Дманис районунун 
Гызылкился кянди (90 йаш, 2009). 
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«Бабакяр вя Давыд Гареъа чюлц» - Бу тарихи рявайят Г.Гор-
дейевин «Тифлисскийе ведомости» гязетиндя (1832, йанвар, № 2) 
чап олунмуш мягалясиндян бир парчадыр. Мягаля Ф.Валещоьлу 
тяряфиндян тяръцмя олунуб мцяллифи олдуьу «Гарапапаглар вя 
онларын ХЫХ яср щярб тарихи» китабында няшр олунмушдур.  

«Мярданоьлу Исмайыл» - сюйляйяни Ашыг Щцсейн Сарачлы. 
«Мяндя ня эюрдцн, эялмядин» - сюйляйяни Щцрц гары, 

Дманис районунун Гызылкился кянди (90 йаш, 2009). 
«Оьлан, дур эет, сабащ олду» - сюйляйяни Сона Бяхтийар гызы, 

Дманис районунун Эяйлийян кянди (90 йаш, 2009). 
«Ъямшид Султан дярвиш либасында» − Н.Асатианинин топладыьы 

фолклор юрнякляриндян эютцрцлмцшдцр 
«Гачаг Кярим вя эцръц гызы» вя «Ашаьы ахан дейил» − 

сюйляйяни Ашыг Щцсейн Гырхылы (Щцсейн Яли оьлу Кяримов). 
  «Елчи даьы», «Оьлан, дур эет, сабащ олду», «Мяндя ня 

эюрдцн, эялмядин» вя «Мярданоьлу Исмайыл» рявайятлярини 
С.Бута топлайыб «Мейдан» (№ 3, ийул, 2009) дярэисиндя чап 
етдирмишдир. 

 Диэяр рявайятляри Борчалы-Гарайазы бюлэяляриндян 1983-
1987-ъи иллярдя Тифлис Дювлят Педагожи Институтунун Азярбайъан 
бюлмясинин тялябяляри топламышлар. 

 
ВЫЫ. Алгышлар (дуалар) вя ВЫЫЫ. Гарьышлар 

Юрнякляри Борчалы-Гарайазы бюлэяляриндян 1983-1987-ъи 
иллярдя Тифлис Дювлят Педагожи Институтунун Азярбайъан бюлмя-
синин тялябяляри топламышлар. 

Диэяр сюйляйиъиляр: Фатма Йусиф гызы, Болнис районунун Дар-
ваз кянди (76 йаш, 1990); Тамам Гоъайева, Тифлис шящяр сакини 
(70 йаш, 1990); Тцкязбан Ящмядова, Гардабан районунун 
Косалы кянди (70 йаш, 2008); Айнаханым Паша гызы Мям-
мядова, Гардабан районунун Косалы кянди (74 йаш, 2005).  

Юзэя мянбяляр: «Гарапапаглар», Тифлис, № 11 (29), нойабр, 
2009 (топлайан Я.Йящйаоьлу). 

   Я.Ялийев. Эцръцстан азярбайъанлыларынын мяняви мядя-
ниййяти, Бакы, 1995. 
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VIII. Елат додаггачдылары 
Нцмунялярин бир гисми Тифлис Дювлят Педагожи Институтунун 

Азярбайъан бюлмясинин тялябяляри тяряфиндян мцхтялиф иллярдя 
фолклор експедисийалары заманы йазыйа алынмышдыр. 

Диэяр мянбя: Лятифяляр (Борчалы фолклорундан нцмуняляр), 
тяртибчи- М.Чобанов, Бакы, 2001. 

 

IX. Андлар 
«Гарапапаглар» елми-кцтляви дярэиси, № 10 (28), октйабр, 

2009 (топлайан Я.Йящйаоьлу). 
Юзэя мянбяляр: сюйляйиъиляр Йунус Щцмбят оьлу Щцмбя-

тов, Болнис районунун Дарваз кянди (103 йаш, 2001); Шамама 
Щагверди гызы Хийалова, Гардабан районунун Косалы кянди 
(90 йаш, 2004); Шювкят Ъавад гызы Аббасова, Болнис шящяри (56 
йаш, 1989); Зярифя Ирзагулу гызы Ялийева, Гардабан шящяри (77 
йаш, 2007); Гяндаб Щямзя гызы Сцлейманова, Дманис 
районунун Мямишли кянди (73 йаш, 2009). 

 

Х. Щядя-горхулар 
З.Мяммядли тяряфиндян топланыб «Гарачюп» (тяртиб едяни 

Н.Ябдцлрящманлы) ядяби-етнографик топлусунда чап олунмушдур.  
 

ХЫ. Наьыллар 
«Инсанла иланын наьылы» - «Тифлисскийе ведомости» гязети, 13 

нойабр 1830-ъу ил (сюйляйяни Борчалынын Шамалы кянд сакини 
Мещди Байрам оьлу, йазыйа аланы З...в, 6 октйабр 1828-ъи ил). 

«Касыб киши иля илан», «Кечялля падшащын гызы», «Овчу иля 
падшащ» вя «Ири буьданын сирри» - сюйляйяни Мящяммяд Новруз 
оьлу, Болниси районунун Дарваз кянди (80 йаш, 1981). 

«Балыгларын сирри» вя «Гямсиз Ящмяд» - сюйляйяни Баба 
Сейид, Болниси районунун Арыхлы кянди (82 йаш, 1975). 

«Ата юйцдц» вя «Хошбяхт адам» - сюйляйяни Мяшяди Таьы 
Ялийев, Болнис районунун Колайыр кянди (79 йаш, 1982). 

 «Аьыллы гыз» - сюйляйяни Мящяммяд Билал оьлу Билалов, 
Дманис районунун Гызылкился кянди (76 йаш, 1983). 

«Ящмяди-Бигям» - Мцслцм Щцсейнов, Болнис районунун 
Колайыр кянди (60 йаш, 1975). 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 438  

«Падшащла щяким» - Авды Байрамов, Болнис районунун 
Гочулу кянди (76 йаш, 1982). 

«Ящмядля гызыл балыг» - Мящяррям Щейдяр оьлу Мям-
мядов, Болнис районунун Муьанлы кянди (97 йаш, 1982). 

«Аллащалмыш» - Гырхылы Ашыг Сюйцн, Марнеул району, Гырхылы 
кянди (67 йаш, 1980). 

«Тясбещ кимя чатмалыды» - Щаъыкярим Мювлуд оьлу Юмя-
ров, Болнис районунун Гочулу кянди (67 йаш, 1982). 

«Гара Гулам иля Султан Сцлейман» - сюйляйяни Мядяд 
Мювлуд оьлу Щцсейнов, Болниси районунун Муьанлы кянди 
(79 йаш, 1982). 

 «Вязир гызынын сярэцзяшти» - сюйляйяни Мцрсял Муса оьлу 
Мащмудов, Дманис районунун Йухары Орзуман кянди (77 
йаш, 1983). 

«Тянбял Мящяммядля шащ гызы» вя «Мящяммяд иля динмя-
йян гыз» - сюйляйяни Сямяд Дурсун оьлу Гурбанов, Дманиси 
районунун Аз-Эяйлийян кянди (60 йаш, 1983). 

«Йохсул кишинин тойуг бюлэцсц» вя «Дяриси вя эериси» - 
сюйляйяни Лятиф Щаъыхялил оьлу Мустафайев, Марнеул району-
нун Аьгула кянди (65 йаш, 1984).  

«Хыдыр Илйаз», «Мян гурд эюрдцм», «Вермяди Мящбуд, ня 
етсин Мащмуд» вя «Пинти Мащмуд» наьыллары Н.Асатианинин 
топладыьы фолклор юрнякляриндян эютцрцлмцшдцр. 

 

ХЫЫ. Тапмаъалар 
Юрнякляр Болнис районунун Абдаллы кянд сакини Йетяр Ня-

би гызындан (70 йаш, 1980), Имирщясян кянд сакини Байрам Фя-
тулла оьлундан (65 йаш, 1981), Муьанлы кянд сакини Мядяд 
Мювлуд оьлундан (79 йаш, 1981), Каспи районунун Щасана-
лылар кянд сакини Мялякнися Ялякбяр гызындан (59 йаш, 1991), 
Болнис районунун Бяйтякяр кянд сакинляри Эювщяр Мяммя-
довадан (80 йаш, 1982), Бяндяли Аллащверян оьлундан (50 йаш, 
1986) вя Щяндям Аллащверян оьлу Щаъыйевдян (50 йаш, 1986), 
Марнеул районунун Аьгула кянд сакини Лятиф Мустафайевдян 
(52 йаш, 1990), Болнис районунун Йухары Эцлявяр кянд сакини 
Хялил Шащвяляд оьлу Аллащвердийевдян (41 йаш, 1990), Болнис 
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районунун Кяпянякчи кянд сакини Ряшид Аъаловдан (67 йаш, 
1981), Болнис районунун Дарваз кянд сакини Йунус Щцмбят 
оьлу Щцмбятовдан (102 йаш, 2000) вя б. йазыйа алынмышдыр. 

Юзэя мянбя: «Совет Эцръцстаны» гязети 10 сентйабр 1988 
(топлайан О.Ящмядоьлу). 

 
ХЫЫЫ. Байатылар 

Юрняклярин чоху 1981-ъи илдя Болнис районунун Гочулу 
кянд сакинляри Авды Байрам оьлу Байрамовдан (76 йаш), 
Щаъыкярим Мювлуд оьлу Юмяровдан (67 йаш), Колайыр кянд 
сакини Рейщан Дцнйамалы гызындан (70 йаш), Болнис шящяр 
сакини Шювкят Яли гызы Ялийевадан (67 йаш), Кяпянякчи кянд 
сакини Ряшид Аъаловдан (67 йаш), Сараълы кянд сакини Мащмуд 
Мяммяд оьлу Мяммядовдан (76 йаш) йазыйа алынмышдыр. 

Диэяр сюйляйиъиляр: Болнис районунун Дарваз кянд сакини 
Вякил Овчуйев; Гардабан районунун Косалы кянд сакинляри 
Эцлфидя Щаъыхялил гызы Йусибова (85 йаш, 2009) вя Мцгвяр Ящ-
мяд гызы Хяляфова (81 йаш, 1998), Марнеул районунун Аьгула 
кянди сакини Лятиф Щаъыхялил оьлу Мустафайев (65 йаш, 1984). 

Юзэя мянбяляр: «Эцръцстан» гязети, 23 октйабр 1991 (топ-
лайаны Ф.Ялийев), «Совет Эцръцстаны» гязети, 10 сентйабр 1988: 
йеня орада 28 йанвар 1989 (топлайаны Болниси районунун Фах-
ралы кянд сакини Р.Щцсейнов).  

 
ХЫВ. Ашыг рявайятляри 

Мцхтялиф иллярдя топлайыъынын елми сяфярляри заманы айры-айры 
ашыглардан йазыйа алынмышдыр. 

 

ХВ. Дастанлар 
«Мещралы бяй» - дцзцб-гошаны Ашыг Мящяммяд Садахлы 

(73 йаш, 2003).  
 «Ъялал-Сайад Сялвиназ» - дцзцб-гошаны ашыг Зейин (Топа 

Веридзе), сюйляйяни Ашыг Ето (Еквтиме Давлашеридзе), Эцръцс-
тан, Аспиндза району, Толош кянди, 1980-ъи ил, август. 

«Ъащанэир» - дцзцб-гошаны Шаир Аьаъан, сюйляйяни Ашыг 
Щцсейн Сараълы. 
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«Сам шащзадя» - дцзцб-гошаны Тящля Новруз.  
 

XVI. Ушаг фолклору 
Охшамалар, санамалар, дцзэцляр: 
1. Сюйляйян Болниси районунун Бяйтякяр кянд сакини Мц-

рястя Исмайыл гызы (75 йаш, 1986). 
2. Сюйляйяни Болниси районунун Фахралы кянд сакини С.Ящ-

мядова (35 йаш, 1988), няняси Сона Пянащ гызындан ешидиб,  
3. Сюйляйяни Мцрястя Исмайыл гызы. 
4. «Телли саз». № 6, «Совет Эцръцстаны» гязети. 24 декабр, 

1988 (топлайанлары Башкечид сакинляри М.Ъошьун вя С.Ялийев). 
5. Сюйляйяни Татан Аллащверди гызы, Болниси районунун 

Фахралы кянди, 1988. 
6. Сюйляйяни Татан Аллащверди гызы. 
7. Сюйляйяни Татан Аллащверди гызы. 
8-9. Лагодехи районунун Гараъалар кяндиндя йазыйа алыныб 

(«Эцръцстан» гязети, 23 октйабр, 1991, топлайаны Ф.Ялийев); 
 10-11. Топлайаны Ряшид Фахралы. 
Ойунлар: 
Я.Ялийев. Эцръцстан азярбайъанлыларынын мяняви мядяний-

йяти, Бакы, 1995; Р.Фахралы. Оьуз ели Фахралы, Бакы, 2001. 
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